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Pidät käsissäsi historian ensimmäistä pirkanmaalaista järjestötoimintaa esittelevää julkai-
sua. Tällä julkaisulla haluamme tuoda näkyväksi järjestöjen valtavaa merkitystä sekä yksi-
löille että yhteiskunnalle.  

Järjestöjen tarjoama tuki, apu ja yhteisöllisyys ovat jokaisen saatavilla elämän erilaisissa het-
kissä. Järjestöt kulkevat vierelläsi elämän varjopaikoissa ja iloitsevat kanssasi elämäsi valoisis-
sa hetkissä. Ne kanavoivat tietoa edustamiensa ihmisten palvelutarpeista päätöksentekijöille 
ja varmistavat, että tieto oikeuksista ja tuki erilaisissa elämäntilanteissa on jokaisen saatavil-
la.  

Kun puhumme järjestöistä, kun puhumme yhdistysten, seurojen, järjestöjen ja säätiöiden 
toiminnasta. Kaikkia näitä yhdistää halu edistää ihmisten terveyttä, hyvinvointia, oikeuksia, 
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Suomi onkin järjestötoiminnan luvattu maa ja melko toden-
näköisesti sinäkin tuet jonkin järjestön toimintaa tekemällä lahjoituksia tai toimimalla va-
paaehtoisena ja jäsenenä jossakin yhdistyksessä.  

Tämän julkaisun kautta haluamme lisätä tietoisuutta Pirkanmaan monipuolisesta järjestö-
toiminnasta ja sen merkityksestä meille jokaiselle. Toivomme että sinä tiedät, että elämäsi 
mahdollisissa kriisikohdissa saat apua. Ja etsiessäsi mielekästä tekemistä, tiedät mistä sitä 
löydät. Julkaisusta löydät tietoa yhteensä 32 järjestöstä ja loput järjestöt löytyvät mm. Lähel-
lä.fi:stä, josta kerromme lisää seuraavilla sivuilla. 

Jos olet päätöksentekijä, toivomme että tämän julkaisun avulla ymmärrät, miksi järjestöjen 
olemassaolo tarvitsee sinua. Sinä olet avainasemassa sille, että järjestöillä on edellytykset 
toimia Pirkanmaalla ja mahdollisuudet jatkossakin vastata ihmisten tarpeisiin heidän lähel-
lään - kynnyksettömästi ja jokaisen huomioiden. Panostaminen järjestötoimintaan on mitä 
parhain ja inhimillisin teko. Näillä sivuilla kerromme miksi. 

  

Tampereella 2.12.2022 

  

Nina Lindberg 
Toiminnanjohtaja 
Artteli-kumppanuusyhdistys ry 
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Viime vuosina yhteiskunnallista keskuste-
lua ovat pitkästä aikaa hallinneet suuret 
kaikkia yhdistävät teemat kuten korona-
pandemia, ilmastonmuutos, digivihreä 
siirtymä sekä julkisten toimijoiden työn 
taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. 
Olemme halunneet kantaa vastuuta yh-
teiskunnasta, haavoittuvassa asemassa 
olevista ihmisistä ja yhteisöistä, joihin 
kuulumme. Keinot ovat ihmisten välil-
lä voineet poiketa, mutta tarve ratkaista 
mm. nämä kysymykset on jaettu vahvasti.  

Nyt hyvinvointialueiden käynnistellessä 
toimintaansa sekä esimerkiksi valmistel-
taessa työllisyydenhoidon palveluiden 
mahdollista kuntien vastuulle siirtämistä, 
on tärkeä pysähtyä tarkastelemaan miten 
yhteiskunta hoitaa sille sovitut tehtävät.  

Järjestöt pyrkivät 
varmistamaan, 

että oman jäsen-
kunnan palve-
luiden tarpeet 

tunnetaan mah-
dollisimman hyvin 

ja niihin löyde-
tään myös vaikut-
tavia ratkaisuja.

Järjestöt ja säätiöt vastaavat usein ni-
menomaan haavoittuvassa asemassa 
olevien tai muiden erityisryhmien yh-
teisöllisyyden rakentamisesta. Ne pyr-
kivät myös varmistamaan, että oman 
jäsenkunnan palveluiden tarpeet tun-
netaan mahdollisimman hyvin ja niihin 
löydetään myös vaikuttavia ratkaisuja. 
Järjestöjen ja säätiöiden luonteenomai-
nen tehtävä on toisaalta tarjota ihmisil-
le turvallinen yhteisö, johon 
ihminen voi kokea kuuluvan-
sa, ja toisaalta nostaa esiin ja 
ratkoa yhteiskunnallisia ja 
sosiaalisia kysymyksiä. 

Kukaan ei voi omistaa järjes-
töä, yhdistystä tai säätiötä, 
ja ne suuntaavat kaikki voi-
mavaransa niiden yleishyö-
dyllisen tehtävänsä toteutta-
miseen. Jos ne harjoittavat 
taloudellista toimintaa, kaik-
ki siitä saatava voitto ohjau-
tuu automaattisesti tämän saman tavoit-
teen edistämiseen. 

Järjestökenttä julkisen sektorin 
kumppanina 

Monet hyvinvointialueet ja muut julki-
set toimijat ovat tunnistaneet järjestöt 
tärkeäksi kumppanikseen mm. erityis-
ryhmien palveluiden kehittämisessä. 
Järjestöjen edustajat ovat löytäneet 
paikkansa valmisteluryhmistä, ja myös 
erilaisia avustusohjelmia on kehitetty. 
Merkittäviä eroja on sen sijaan siinä, mi-
ten alueet ovat ottaneet järjestötoimijat 
mukaan kehittämään ja tuottamaan pal-
veluita näille kohderyhmille. Suomessa 
toimii tuhansia järjestöjä ja säätiöitä, 
jotka asiantuntemuksen lisäksi ovat 

valmiit tuottamaan spesifejä, vaikutta-
via palveluja eri kohderyhmien tueksi. 
Tämä voimavara on laajojen rakenteel-
listen uudistusten keskellä välillä tahto-
nut unohtua. 

Onkin äärimmäisen tärkeää, että hy-
vinvointialueet ja työllisyydenhoidon 
järjestäjät sekä muut yhteiskunnalliset 
tahot ymmärtävät suurten muutosten 

keskellä sen asiantuntemuk-
sen ja ne voimavarat, jotka 
järjestöillä on omien viite-
ryhmien asioiden edistäjä-
nä. Sitä asiantuntemusta ja 
innovaatiovoimaa ei yksin-
kertaisesti ole varaa menet-
tää tai siirtää sivuraiteelle. 
Parhaimmillaan kyseessä on 
vahva strateginen kumppa-
nuus, jolla varmistetaan kaik-
kien kansalaisten osallisuus 
yhteiskunnan eri tasoilla. 
Kumppanuuden luottamuk-

sellisuutta edistänee myös se, miten 
mahdollinen voitto kohdentuu suoraan 
takaisin ihmisten hyväksi. 

Artteli-kumppanuusyhdistys on kaiken-
laisten järjestöjen ja säätiöiden pirkan-
maalainen koti. Meidän kanssa löydät 
kumppanisi eri erityisryhmien tarpei-
siin vastataksesi, oli sitten kyse hyvien 
avustuskohteiden löytämisessä, palve-
lujen kehittämisessä ja tuottamisessa 
tai ihan vain paikkoina lähteä mukaan 
hienoon ja tärkeään toimintaan joko 
osallistujan tai aktiivitoimijan roolissa. 
Voin lämpimästi suositella. 

Kimmo Kumlander  
hallituksen puheenjohtaja  
Artteli-kumppanuusyhdistys ry 

Järjestöjen
YHTEISKUNNALLINEN

merkitys



Tutustu tarjontaamme ja tule mukaan! www.mtkl.fi

Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten järjestö. 
Tarjoamme maksutonta tukea, neuvontaa, kursseja, koulutuksia ja muita tapahtumia kaikille 
erilaisten mielenterveysongelmien kanssa eläville, heidän läheisilleen ja ammattilaisille.

Mielenterveysongelmia itse kokeneille

tukea sinulle, jonka läheisellä on 
mielenterveys- tai päihdehäiriö
Pirkanmaan FinFamin tarjoama omaisneuvonta on luottamuksellista ja 
maksutonta keskusteluapua, jonka tarkoituksena on tukea hyvinvointiasi
ja jaksamistasi, kun kannat huolta sairastuneesta läheisestäsi.

Sähköinen ajanvaraus:

        www.finfamipirkanmaa.fi/tuki-ja-neuvonta

Voit myös soittaa, jättää viestin vastaajaan tai lähettää sähköpostia. 
Vastaamme jätettyihin viesteihin yhden arkipäivän kuluessa.

        040 722 4292

        omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi
Voit olla halutessasi anonyymi. Keskusteluja ei kirjata ylös. Tietoa
käynnistä ei välitetä viranomaisille tai esimerkiksi läheisillesi.

Diagnoosia ei tarvita, pelkkä huoli 
läheisen hyvinvoinnista riittää.

varauskalenteri

omaisneuvonnan ajanvaraus

Sähköinen
ajanvaraus

www.finfamipirkanmaa.fi #etjääyksin

Järjestöt 
muutoksessa

Tukea
ja

tietoa
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Mielen ry tuottaa monipu-
olisia palveluja mielenter-
veys- ja päihdehäiriöistä 
toipuville henkilöille sekä 
järjestää avointa toimintaa 
kaikille mielen hyvinvoinn-
ista kiinnostuneille. Toi-
mintamuotojamme ovat 
asumispalvelut, sosiaalinen 
kuntoutus, työllistymistä 
edistävät palvelut sekä 
avoin, matalan kynnyksen 
toiminta, ryhmä- ja koulu-
tustarjonta ja kehittämis-
hankkeet.

Yhdistyksen viitekehyk-
senä on toipumisorientaa-
tio (recovery orientation), 
joka tuo koko toimint-
aan yhteisen arvopohjan. 

Lähestymistavan tavoitteena 
on tukea ihmistä saavuttama-
an ja ylläpitämään itselle 
merkityksellistä ja tyydyt-
tävää elämää sairaudesta tai 
muista haasteista huolimat-
ta. Toipumisorientaatio pe-
rustuu tasaveroiseen kump-
panuuteen asiakkaidemme ja 
verkostomme kanssa. Pelkkä 
oireisiin ja niiden poista-
miseen keskittyvä hoito ja 
palvelu eivät riitä, eivätkä ta-
kaa pitkäaikaisia vaikutuksia. 
Tarvitaan asennemuutosta, 
voimavarakeskeistä näkökul-
maa ja muutosta tukevaa ver-
kostoa niin palveluissa kuin 
niiden ulkopuolella. Osallis-
tujien ja asiakkaidemme 
kokemustieto on korvaama-

tonta toimintamme kehit-
tämisessä, toteutuksessa ja 
arvioinnissa.
Mielen ry:n monipuoliseen 
toimintaan voit tutustua 
mielen.f i-verkkosivuilla 
yksiköiden esittelysivujen 
ja kaikille avoimen toimin-
nan näyttävän tapahtu-
makalenterin avulla.

MIELEN RY
Åkerlundinkatu 2
33100 Tampere
Puhelin 050 351 0050
Verkkosivut: www.mielen.fi 
Löydät meidät somesta: 
Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter ja 
Youtube

Os
al

lis
uu

s

Toimintamme 
arvoja ovat toivo, 

osallisuus, 
uudistuminen ja 

ilo.

http://www.mielen.fi  
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Nääsville ry:n avulla lisää 
lähialueen liikuntamah-
dollisuuksia ikäihmisille 
ja mielekästä liikuntava-
paaehtoistyötä

Reilut 20 vuotta Tampe-
reella toimineen Nääsvil-
le ry:n toiminnan yhtenä 
painopistealueena on ke-
hittää ja edistää lähialueen 
liikuntamahdollisuuksia 
ikäihmisille mm. vertais- 
ja vapaaehtoistoiminnan 
avulla. Ikäihmisten itsenäi-
nen arjessa pärjääminen, 
oman näköinen elämä ja 
kotona asuminen sujuvat 
paremmin fyysisen kun-
non ollessa hyvä. Suomessa 
vuosittain n. 7000 ikäänty-
nyttä murtaa lonkkansa. 
Lonkkamurtuma on aina 
ikäihmiselle itselleen elä-
mänlaatua heikentävä ta-
pahtuma. Yhteiskunnalle 
lonkkamurtumat aiheut-
tavat vuositasolla n. 150 
M€:n kustannukset. Tule-
vaisuudessa ikäihmisten 
määrä kasvaa, ja ennusteen 
mukaan vuonna 2030 lonk-

kansa murtaisi jopa 10 000 
ikääntynyttä. Kustannuksia 
kertyisi 300 M€. Sekä kan-
sainväliset että suomalaiset 
tutkimukset ovat osoittaneet, 
että tärkein yksittäinen kaa-
tumisten ehkäisykeino on 
liikuntaharjoittelu. Vain 10% 
alle 75-vuotiaista suomalai-
sista liikkuu liikuntasuositus-
ten mukaisesti. Yli 75-vuoti-
aista suosituksen täyttää enää 
kaksi prosenttia.

Nääsville ry vastaa liikun-
nan edistämishaasteeseen 
kouluttamalla vapaaehtoisia 
voima- ja tasapainosisältöis-
ten liikuntaryhmien ohjaa-
miseen. Viemme koulutuksia 
ympäri Tamperetta seniori-
taloihin, erilaisiin kerho- ja 
kokoontumistiloihin, lähi-
toreille ym. Liikuntaryhmät 
voivat olla kuntosaliryhmiä, 
jolloin hyödynnetään vähällä 
käytöllä olevia taloyhtiöiden 
kuntosaleja tai kerhotiloissa 
toteutettavia tuolijumppia, 
kuntopiiriryhmiä ym. Jos ta-
loissa ei ole liikuntavälineis-
töä, lainaamme pienvälineis-

töä alkuun pääsemiseksi.

Koulutuksissa tulevat oh-
jaajat saavat tietoa ikään-
tymisen vaikutuksista ja 
toisaalta liikunnan merki-
tyksistä liikkumis- ja toi-
mintakykyyn, kaatumisten 
ennaltaehkäisyyn. He saa-
vat valmiuksia ja osaamista 
ohjata pienliikuntaryhmiä. 
Ohjauskynnyksen madal-
tumiseksi kouluttajafysio-
terapeutit laativat koulu-
tettavien käyttöön valmiit 
ohjelmat, jotka opastetaan 
tarkasti. Toiminnan ylläpy-
symiseksi vapaaehtois- ja 
vertaisohjaajat kutsutaan 
säännöllisesti koolle. He 
saavat uusia ohjelmia käyt-
töönsä ja myös vertaistuki 
mahdollistuu. 

Yhteystiedot:
Anu Havas, 
toiminnanjohtaja, 
anu.havas@naasville.fi
Irina Kukkamäki, lähijohtaja, 
irina.kukkamaki@naasville.fi
www.naasville.fi

Oman näköinen elämä

http://www.naasville.fi


14 15

Vierelläsi Vierelläsi

Järjestö-
TOIMINTA
lähelläsi

Ihmisillä on valtava yhteisöllisyyden, 
osallistumisen, merkityksellisen te-
kemisen tarve. Ei haluta kokea ole-
vansa yksin. Tähän ratkaisua tarjoaa 
erilaiset tahot, tärkeänä osana eri-
laiset yhteisöt, yhdistykset, järjestöt 
ja seurat, joita on Pirkanmaalla yli 
5000! Tässä julkaisussa mukana ole-
vien tahojen lisäksi toimintaa järjes-
täviä järjestöjä on siis todella paljon.

Verkkopalvelu on 
suunniteltu 

sopimaan niin 
ammattilaisen 

kuin kansalaisten 
käyttöön järjes-

tötoiminnan löy-
tämisen avuksi.

Kumppanuustalo Arttelilla on käy-
nyt innostunut kuhina. Talolla on 
rakennettu valtakunnallisen Lähel-
lä.fi-verkoston kanssa  uutta versiota 
Pirkanmaailaisille tutusta Lähellä.
fi-palvelusta. Teknisen uudistuksen 
myötä  palvelu on avautunut  nyt 
kaikkien suomalaisten käyttöön. 
”Kun suunnittelu alkoi 2019, Pirkan-
maalta puuttui selkeä 
verkkopalvelu, josta 
voi etsiä näin laajasti 
tietoa erilaisista yhdis-
tyksistä ja vapaaehtois-
toiminnasta. Haluttiin, 
että järjestöjen tuki, 
harras tusmahdolli -
suudet, tapahtumat ja 
vapaaehtoistoiminta 
ovat helposti kaikkien 
löydettävissä. Nyt teh-
ty uudistus tuo tieto-
ja entistä paremmin esiin” kertoo 
Artteli-kumppanuusyhdistyksen toi-
minnanjohtaja Nina Lindberg. 

Palvelussa kaikki yhdistykset ovat yh-
denvertaisessa asemassa ja näkyvyyt-
tä saavat sekä kaupunginosa- että 
kyläyhdistykset kuin isommatkin 
järjestöt. Yhteinen verkkopalvelu on 
ollut pitkäaikainen haave ja sitä ovat 
toivoneet useat tahot yksittäisistä 
kansalaisista kaupunkiorganisaation 
johtajiin.

Lähellä.fi-nimi kuvaa mahdollisuut-
ta löytää mielekästä toimintaa ja 
vapaaehtoistehtäviä läheltä, omasta 
kunnasta tai kaupunginosasta. Nimi 
kuvastaa myös mahdollisuutta olla 
muiden ihmisten lähellä, niin vapaa-
ehtoisena kuin vertaisenakin.

Mitä Lähellä.fi-verkkopalvelusta 
sitten voi löytää?
Verkkopalvelu helpottaa kansa-
laistoiminnan parissa toimivien 

yhteisöjen tapahtumien, harrastus-
mahdollisuuksien, vertaistuen ja 
vapaaehtoistoiminnan löytämistä. 
Palvelusta löytyy esimerkiksi mak-
suttomia tapahtumia ja luentoja, 
sekä erilaisissa elämäntilanteissa tu-
kevia ryhmiä.

Mistä palvelun tieto tulee?
Yhdistykset ja muut yh-
teisöt voivat ilmoittaa 
omista tapahtumistaan 
ja toiminnastaan rekis-
teröitymällä palveluun. 
Palvelu on avoin ja mak-
suton kaikille yleishyö-
dyllisille toimijoille ja 
sen käyttö ja sisällöntuo-
tanto on maksutonta.

Palvelu työkaluna 
myös viranomaisille 

Viranomaisille palvelun tavoitteena 
on tarjota selkeä kanava asiakkaiden 
ohjaamiseen järjestöjen palveluiden 
pariin sekä tietoa hyvinvointijoh-
tamisen ja rahoittamiseen liittyvän 
päätöksenteon tueksi. 
“Verkkopalvelu on erittäin toivottu 
lisä koko Pirkanmaalle ja olemme 
iloisia, että Veikkaus päätti lähteä 
tukemaan palvelua. Tällaista on 
suunniteltu laajalla yhteistyöllä 
jo pidemmän aikaa ja se on hieno 
työkalu yhdistys- ja kansalaistoi-
minnan näkyväksi tekemiseen sekä 
kansalaisille että viranomaisille.” 
Tampereen kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalvelujen suunnittelija 
Susanna Lundström toteaa.

Verkkopalvelu on osa järjestötoi-
mijoiden luomaa Lähellä.fi-verkos-
toa, jossa toimii verkostojärjestöjä 
ympäri suomen. Pirkanmaalainen 
verkostojärjestö on Artteli-kumppa-
nuusyhdistys ry.

Tämän toiminnan yhteenkokoami-
sessa auttaa Lähellä.fi-verkkopalve-
lu. Lähellä.fi on valtakunnallisesti 
ja alueellisesti toimiva helppokäyt-
töinen verkkopalvelu, jonka avulla 
löydät merkityksellistä toimintaa, 
yhteisöllisyyttä, apua ja osallistu-
mismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa 
järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toi-
minnan, tapahtumat, harrastus- ja 
vapaaehtoistoiminnan yhteen osoit-
teeseen, sekä edistää kansalaistoi-
minnan näkyvyyttä Suomessa.

Kirjoittaja Riitta Kurki
Kuva alex mazurov/Visit Tampere



www.sopimusvuori.fi/mielenterveyskuntoilija

PIRKANMAAN EPILEPSIAYHDISTYS 
on perustettu vuonna 1968. Yhdistyksemme tärkein

tehtävä on alusta alkaen ollut tarjota vertaistukea
ja turvaverkkoja epilepsiaa sairastaville ja heidän

läheisilleen. 
 

Välitämme ajanmukaista tietoa epilepsiasta ja
järjestämme aktiivisesti tapahtumia, virkistys-

toimintaa sekä vertaistapaamisia. Myös
jäsentapahtumat ja yleisöluennot ovat tärkeä osa

yhdistyksemme toimintaa.
 

Tav oitteenamme on tukea epilepsiaa sairastavia
elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa.

 
Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme!

Kuljetaan yhdessä huomiseen.
 
 
 
 

Pey toimii ja välittää 

Kuninkaankatu 36 B, 33200 TAMPERE
P. 045 211 1810

Tutustu lisää yhdistyksemme 
toimintaan www.epilepsia.fi/
pirkanmaan-epilepsiayhdistys/

Naistenkartano ry 
Iloa, voimaa ja tilaa  
elää ainutlaatuisena  
- vuodesta 1922. 

Tavoitteenamme on tukea naisten 
hyvinvointia. Keskeisiin toimintamuotoi-
hin kuuluvat naisille suunnatut vertais-
tukiryhmät (verkossa sekä Helsingissä  
ja Tampereella) sekä kaikille avoimet 
webinaarit. Järjestämme myös työpa-
joja ja koulutuksia sekä tarjoamme 
ysilötukea verkossa.

Lue lisää ja tutustu toimintaamme 
www.naistenkartano.com
info@naistenkartano.com

Hyvä elämä
ilman syöpää 

ja syövästä 
huolimatta.

www.pirsy.fi
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Setlementti Tampere on uskonnollisesti ja 
poliittisesti sitoutumaton sosiaali- ja terve-
ysalan järjestö. Kohtaamme kaikki ihmiset 
tasavertaisina ja kunnioittavasti. Uskom-
me, että jokaisella on mahdollisuuksia 
vaikuttaa omaan elämäänsä. Toimimme 
avustusrahoituksilla ja palvelumme ovat 
asiakkaille maksuttomia.
 
Kohtaamispaikoissamme voit mm. löytää 
mielekästä tekemistä, solmia kaverisuhtei-
ta, saada ja antaa vertaistukea, saada apua 
vaikeaan elämäntilanteeseen ja oppia uu-
sia taitoja. 

Kansainvälinen naisten tapaamispaikka 
Naistari, Miesten kansalaistalo Mattila ja 
Tyttöjen Talo ovat nimensä mukaisesti 
naisille, miehille tai tytöille tarkoitettuja. 
Tesoman Wihreä Puu ja hyvinvointikes-
kuksen kahvila OmaNaapuri ovat lasten, 
perheiden ja ikäihmisten kohtaamispaik-
koja. Kirje Tuntemattomalle -toiminnassa 
vapaaehtoiset kirjoittavat voimauttavia 
kirjeitä kanssaihmisille. 

Työmme perustuu yhdenvertaisuuteen. 
Tilamme ovat turvallisia. Kunnioitamme 
ihmisten erilaisuutta. Erilaisiin tuen tar-
peisiin erikoistuneet työntekijät ja vapaa-
ehtoiset ovat tukenasi eri toimipisteissä. 
Kiusatut on kiusaamisasioiden tuki- ja neu-
vontapiste. OmaVoimasta saat vertaistukea 
ja tietoa neurokirjon haasteiden ratkaise-
miseen. Voimavirta järjestää vapaa-ajan-
toimintaa kehitysvammaisille nuorille ja 
samasta tilasta löydät myös tavoitevalmen-
nusta.

Väkivalta jättää aina jäljet. Hae rohkeasti 
apua, oletpa väkivallan kokija tai tekijä! 
Väkivalta- ja kriisityön yksikkömme työs-
kentelee perheväkivallan, seksuaaliväkival-
lan ja kunniaväkivallan kysymyksissä. Koh-
taamme eri osapuolet luottamuksellisesti 
ja aina asiakkaan tarpeita kuunnellen. Voit 
asioida nimettömästi. Tarjoamme maksu-
tonta kriisiapua yksilöille ja pariskunnille, 
vertaistukiryhmiä ja väkivaltaa ehkäiseviä 
keskusteluryhmiä.
 
Tuotamme myös lähisuhdeväkivallan aut-
tavan puhelimen Nollalinjan ja Rikosuhri-
päivystys RIKUn Pirkanmaan ja Kanta-Hä-
meen palvelupisteiden palvelut.
 
OmaPolku (työ- ja päivätoimintaa) ja TUAS 
(tuettua asumista tukiasunnoissa) ovat Pir-
kanmaan  setlementtipalveluja, joihin tar-
vitset päätöksen hyvinvointialueelta.  
Setlementti Tampere ry
www.setlementtitampere.fi
Rohkeasti ihmisen puolella!

lisätiedot: 
posti@setlementtitampere.fi 
toiminnanjohtaja 
Mervi Janhunen-Ruusuvuori, 050 4390535

Kohtaaminen

http://www.setlementtitampere.fi


PUNAINEN RISTI TAMPEREELLA
SPR Tampereen osasto toimii pääasiassa Tampereen keskusta-alueella. 

Kohtaamispaikka Tampuri ja toimisto sijaitsevat osoitteessa Otavalankatu 12 A. 
Tampurissa kokoontuvat myös osaston vapaaehtoisryhmät. 

Duon kauppakeskuksessa osoitteessa Pietilänkatu 2 taas sijaitsee avoin
Kohtaamispaikka Tampuri-Hervanta, jossa on kaikille avointa päivätoimintaa. 

Vapaaehtoistoiminnan muotoja
ovat muun muassa: 

Järjestämme myös
ENSIAPUKURSSEJA

yrityksille ja  yhteisöille.

Lisäksi tarjolla on
erilaisia avoimia yleisökursseja.

Katso lisää:
ensiapukurssit.com

• Ensiapuryhmätoiminta
• Valmius- ja varautuminen  

(esim. Psykososiaalisen tuen ryhmä)
• Ystävätoiminta
• Kotoutumisen tuen eri toiminnnot  

(kielikahvilat, käsityökerho, suomen 
kielen alkeiskurssit)

• Humanitaarisen oikeuden toiminta
• LäksyHelpit eri puolilla kaupunkia
• Arjen apu
• Ruoka-apujakelu kaksi kertaa viikossa
• Terveyden edistämisen toiminta
• sekä monenlaiset tapahtumat,  

koulutukset ja tempaukset.

www.tampere.punainenristi.fi
sosiaalisen median kanavat: @sprtampere20

Vierelläsi

Sairaalavapaaehtoisena toi-
miminen OLKA-toiminnas-
sa vaatii kykyä ja rohkeutta 
kohdata erilaisia ihmisiä. 
Vapaaehtoistehtävät pitävät 
sisällään ihmisten kohtaa-
mista, auttamista ja kuunte-
lua. Sairaalavapaaehtoiset 
kuvaavat tehtäväänsä antoi-
saksi ja kiitolliseksi. Marjatta 
Koskinen on toiminut OLKA 
Pirkanmaalla sairaalavapaa-
ehtoisena toiminnan alusta 
saakka. 

Viikoittain Marjatta tu-
lee Tays Keskussairaalalle 
OLKA-toiminnan tiloihin, 
pukee vihreän vapaaehtoi-
sen liivin päälleen ja lähtee 
pääaulaan opastamaan sai-
raalaan saapuvia. Tays Kes-
kussairaalan kampus on iso 
ja monet potilaat kokevat 
sairaalaan tulon vaikeaksi, 
jännittäväksi ja jopa pelotta-
vaksi. OLKAn aula-avustajat 
auttavat potilaita ilmoittau-
tumaan ilmoittautumisauto-
maateilla ja ohjaavat sanal-
lisesti tai saattaen potilaat 
oikealle poliklinikalle. Mar-
jatta kertoo, että etenkin 
vanhemmat ihmiset ovat 
mielissään, jos vapaaehtoi-
nen lähtee saattamaan. ”Tyk-

kään saattaa ihmisiä poliklini-
koille. Matkalla ihmiset usein 
juttelevat ja haluavat kertoa 
asioitaan. Matkat ovat kuunte-
lua ja myötäelämistä, silloin ei 
tarvitse paljon sanoa mitään”, 
Marjatta toteaa. 

Marjatta osallistui ensimmäi-
seen OLKA Pirkanmaan ILO-
NA-sairaalavapaaehtoisten val-
mennukseen syyskuussa 2021 
ja pian valmennuksen jälkeen 
hän pääsi aloittamaan vapaa-
ehtoistehtävät aula-avustajana. 
Puolentoista vuoden aikana 
Marjatta on kohdannut mo-
nenlaisia tilanteita ja tavannut 
samoja ihmisiä useita kertoja. 
”Tutut potilaat moikkaavat jo 
kaukaa. He tulevat juttelemaan 
ja kertomaan päivän tapahtu-
mia. Kohtaamiset ovat lyhyitä, 
mutta silti merkityksellisiä het-
kiä”, Marjatta kertoo. Kaikki 
kohtaamiset eivät ole kevyitä, 
toisinaan potilaat tulevat ker-
tomaan, etteivät ole saaneet 
hyviä uutisia sairauteensa 
liittyen. Marjatta kertoo, että 
yleensä potilaiden asiat eivät 
jää mietityttämään, vaikka lap-
sipotilaiden tarinoille hän ker-
tookin olevansa herkempi. 
Sairaalavapaaehtoisille tarjo-
taan työnohjausta. Marjatta 

kertoo sitä hyödyntäneensä 
ja suosittelee sitä kaikille 
vapaaehtoisille. ”Joka ker-
ta ennen vuoroa ja vuoron 
jälkeen on kontakti OLKAn 
työntekijään. Saa heti antaa 
palautetta vuorosta ja saan 
myös itse kiitosta”, Marjatta 
kertoo. OLKAn työntekijöil-
tä saaman tuen ja työnoh-
jausten lisäksi vapaaehtoi-
sille tarjotaan virkistystä ja 
lisävalmennuksia. Marjatta 
kertoo odottavansa innolla 
tulevaa maallikkoelvytys li-
sävalmennusta, lisäksi hän 
kertoo osallistuneensa va-
paaehtoisille tarkoitettuihin 
virkistyksiin. ”Virkistyksissä 
saa vertaistukea toisilta va-
paaehtoisilta. Aika harvoin 
arjessa tulee tavattua muita 
vapaaehtoisia, niin on eh-
dottoman hyvä juttu, että 
heihin pääsee tutustumaan 
virkistyksissä. Ja siellä saa 
vertaistukea, sitä mekin tie-
tysti tarvitaan”, Marjatta 
kertoo.

Marjatta on toiminut ai-
kaisemmin vapaaehtoisena 
vanhusten palvelutalossa, 
jossa hän ohjasi lukupiiriä. 
Siellä hän kertoo oppineensa 
vanhempien ihmisten koh-
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Sairaalavapaaehtoisen 

tehtävä tarjoaa erilaisia 
kohtaamisia ja on 

kiitollista tekijälleen

taamista ja ymmärtämistä. 
Hän kertoo, että lukupiirin 
ohjaus oli antoisaa, mutta si-
toutuminen tiettyyn päivään 
ja kellonaikaan oli omassa 
elämäntilanteessa haastavaa. 
Marjatan mukaan sairaala-
vapaaehtoisuudessa erittäin 
hyvää on se, ettei ole tiettyä 
viikonpäivää tai kellonaikaa, 
johon täytyy sitoutua, vaan 
omat vuorot saa valita itse. 
Omien aikataulujen määrit-
tely onkin mahdollistanut 
monenlaisissa elämäntilan-
teissa olevien vapaaehtoisten 
mahdollisuuden osallistua 
toimintaan. ILONA- sairaa-
lavapaehtoisen valmennuk-
sen on OLKA Pirkanmaalla 
käynyt noin 75 henkilöä. Val-
mennetut sairaalavapaaeh-
toiset toimivat aula-avusta-
jan tehtävien lisäksi satujen 

lukijoina sairaalahuvipuistos-
sa, OLKA-pisteellä kertomassa 
OLKA-toiminnasta ja järjestö-
jen palveluista sekä saattohoi-
don tukihenkilöinä.

Marjatta kuvaa, että työ sairaa-
lavapaaehtoisena on kiitollista. 
Hän kertoo ihmisten kiittele-
vän ja antavan positiivista pa-
lautetta. ”Se antaa vahvistusta 
sille, ettei täällä olla turhaan. 
Olen kiitollinen, että olen 

päässyt tähän tehtävään ja 
saan osallistua tähän vapaa-
ehtoistoimintaan”, Marjatta 
kertoo. ”Kannattaa tulla roh-
keasti mukaan. Ei tarvitse 
pelätä vapaaehtoistehtävän 
oppimista, koska muilta va-
paaehtoisilta ja henkilökun-
nalta saa tukea. Ja se, että 
ihmisten kohtaaminen on 
tärkeää, niin lisäksi siinä 
oppii jotain uutta itsestään-
kin”, Marjatta summaa.

OLKA Pirkanmaa
OLKA Pirkanmaa on osa valtakunnallista OLKA-toimintaa, Pirkanmaalla 
toiminta on alkanut keväällä 2021. OLKA-toiminta on kumppanuustoimin-
taa ja Pirkanmaalla sitä toteuttaa yhdessä Artteli-kumppanuusyhdistys ry ja 
Tays. 

OLKA-toiminta on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa, joka ta-
pahtuu erikoissairaanhoidossa.  

Toimintaan kuuluu mm. ILONA-sairaalavapaaehtoiset, OLKA-pisteet Tays 
Keskussairaalassa ja Tays Hatanpäällä, sekä TOIVO-vertaistukitoiminta. 
Vuonna 2023 on lisäksi käynnistymässä HELMI-kokemustoimijatoiminta. 
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Järjestöjen toiminta täydentää julkisten palvelu-
jen turvaverkkoa. Ihminen voi tarvita elämässään 
samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten tukea. 

Järjestöjen vapaaehtoiset, vertaistukijat tai 
kokemusasiantuntijat kulkevat tarvittaessa ih-
misen rinnalla.

Järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoiset ja vertai-
set vetävät vertaisryhmiä, harrastusryhmiä sekä 
taide- ja kulttuuriryhmiä. Vapaaehtoisten tekemä 
työ on arvokasta ja heidän ansiostaan järjestöjen 
toiminta on vaikuttavaa ja kosketuksissa ihmisten 
arkeen.

Kokemusasiantuntijat ovat henkilöitä, jolla on 
omakohtaista kokemusta joltakin elämän osa-al-
ueelta, esimerkiksi psyykkisestä tai fyysisestä 
sairaudesta, vammasta tai muusta vaikeasta 
elämäntilanteesta. Koulutettujen kokemusasian-
tuntijoiden avulla kuullaan todellisia tarinoita 
sairauden tai elämänkriisin aiheuttamista oire-
ista ja tunteista, hoidosta sekä kuntoutumista 
edistäneistä asioista, jolloin ymmärrys lisääntyy 
ja vastaavaa kokeneet saavat toivoa.

Rinnallakulkija

Magomed Shapiev/Visit Tampere

Julia Kivelä/Visit Tampere

Alex Mazurov/Visit Tampere
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Silta-
Valmennusyh-

distyksen 
Tavallinen 

elämä –Stean 
avustuksella 

polkuja vanki-
lasta työhön ja 
koulutukseen

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelaisten 
kansalaisjärjestöjen vuonna 2000 perustama 
yleishyödyllinen yhteisö. Silta-Valmennusyh-
distyksessä toteutetaan yksilöllistä ja asiak-
kaan subjektiuden huomioivaa valmennus-
työtä. Työotteelle on ominaista asiakkaan 
elämäntilanteen kokonaisvaltainen huomi-
oiminen sekä arjessa rinnalla 
kulkeminen. Rikostaustaisten 
asiakkaiden parissa tämän koko-
naisvaltaisen tuen mallin kehit-
tämisessä Tavalliseen elämään 
-palvelulla on ollut merkittävä 
rooli. 

Tavalliseen elämään -palvelu 
toimii vankilasta vapautumisen 
suunnittelemisessa nivelvaiheen 
tukena, vähentää uusintarikol-
lisuutta sekä tukee asiakkaiden 
kiinnittymistä työhallinnon 
palveluihin. Silta-Valmennuk-
sen työntekijä koordinoi asiakkaan yksilöl-
lisiä tarpeita ja toiveita vastaavan kuntou-
tuspolun joko yhteistyökumppaneiden tai 
Silta-Valmennusyhdistyksen toiminnoista 
kuntoutuksen, asumisen, työpajojen ja/tai 
koulutuspalveluiden kentältä. 

Palvelussa asiakassuhde aloitetaan jo van-
kilassa, vaiheittaisen vapauttamisen polun 
suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin yhteis-
työssä asiakkaan, Silta-Valmennusyhdis-

tyksen ja vankilan työntekijöiden kanssa. 
Palvelun seuraavassa vaiheessa, asiakas osal-
listuu Silta-Valmennusyhdistyksen toimin-
taympäristössä toimintaan työkokeilijana. 
Tavoitteena on eri ammattialojen kokeilun 
kautta löytää asiakasta itseään kiinnostava 
ala, kerryttää osaamista sekä saada onnistu-

misen kokemuksia. Kokeilujen 
lisäksi, asiakas saa omiin tar-
peisiinsa räätälöityä yksilöllistä 
tukea. Työllistymiseen liittyvien 
teemojen lisäksi yksilötuki voi 
sisältää esimerkiksi asumiseen, 
talouteen, päihteettömyyteen, 
terveydenhoitoon ja läheissuh-
teisiin liittyvää tukea ja ohjausta, 
kokonaisvaltaisen tuen mallin 
mukaisesti. Palveluprosessi päät-
tyy, kun kolmannessa vaiheessa 
asiakas siirtyy Tavalliseen elä-
mään -palvelusta suunnitelmal-
lisesti eteenpäin koulutukseen 

tai työelämään. Työntekijä tukee asiakasta 
koulutukseen hakeutumisessa tai suoraan 
työelämään siirtymisessä ja kulkee rinnalla 
nivelvaiheessa.

Yhteystiedot: 
Reijo Kypärä, koordinaattori, 
Silta-Valmennusyhdistys ry 
p. 040 843 1241, 
reijo.kypara@siltavalmennus.fi
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Silta-Valmennusyhdistyk-
sen VEIJO-hanke (STEA) 
tähtää KEIJO-kokemus-
as iantunt i jakoulutus -
mallin valtakunnalliseen 
levittämiseen. Hankkeen 
tavoitteena on rikos- ja 
päihdetaustaisten ko-
kemusasiantuntijoiden 
määrän lisääminen valta-
kunnallisesti, jotta heidän 
kokemustietoaan saadaan 
laajemmin rikos- ja päih-
dekierteestä toipuvien 
tueksi. KEIJO-kokemus-
asiantuntijakoulutus myös 
parantaa rikos- ja päih-
detaustaisten kokemus-
asiantuntijoiden työ- ja 
koulutusmahdollisuuksia. 
Arttelissa syksyllä opiskel-
leesta ryhmästä kaikilla 
osallistujilla on jatkopolku 
työelämään.

KEIJO -kokemusas ian-
tuntijakoulutus on tiivis, 
noin kolmen kuukauden 
mittainen koulutus. Kou-
lutuksen suorittaneet osal-
listujat ovat poikkeuksetta 
hyötyneet koulutuksesta 
monin eri tavoin.  

”Kokemusasiantuntija-
koulutus oli antoisa matka 
itseen. Ensimmäiset kerrat 
olivat jännittäviäkin. Ver-
taistuen voima on ollut 
uskomaton. Ensimmäisten 
viikkojen aikana oivalsin, 
että tehtävissä on hieno 
punainen lanka. Rakenta-
va oman itsensä hahmot-
taminen ja arvojen nou-
dattaminen antoivat lisää 
voimaa ja toivoa, että kyllä 
tästä hyvä tulee. Itse koen, 
että olen tämän koulutuk-
sen aikana vielä lisää nöyr-
tynyt elämälle ja löytänyt 
itsestäni joka viikko uusia 
piirteitä. Noin puolessa 
välissä koulutusta sain 
vahvistuksen tunteeseeni, 
että haluan alkaa opis-
kelemaan lähihoitajaksi. 
Nyt odotan mahdollisen 
oppisopimuspaikan haas-
tatteluaikaa. Asiat tuntu-
vat nyt menevän oikeaan 
suuntaan.”

Puskaradio toimii, ja seu-
raaviin koulutusryhmiin 
tulee jo kyselyitä tulevilta 
keijolta. Silta-Valmen-
nusyhdistys jatkaa KEI-
JO-kokemusasiantuntija-
koulutuksen järjestämistä 
Tampereella. Artteli on 
hyvä kotipesä KEIJO-ko-
kemusasiantuntijakoulu-
tuksille.

Yhteystiedot: 

Siina Vättö, 
projektipäällikkö 
Veijo-hanke, Silta-Valmen-
nusyhdistys ry 
p. 040 626 5454, 

Keijo Häkkinen, 
hanketyöntekijä 
Veijo-hanke, Silta-Valmen-
nusyhdistys ry 
p. 044 064 2523, 

etunimi.sukunimi@silta-
valmennus.fi

Tervehdys KEIJO -kokemusasiantuntijakoulutuksesta!

Voima
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Järjestöt ovat osa suomalaista kan-
salaisyhteiskuntaa, jossa ihmiset 
osallistuvat monenlaiseen toimin-
taan, koska he haluavat vaikuttaa 
yhteisiin asioihin, auttaa muita, 
luoda uutta ja löytää mielekästä 
tekemistä. Järjestöt – kattaen yh-
distykset, säätiöt ja seurat – ovat 
tapa järjestäytyä yhteisesti mui-
den ihmisten kanssa yhdistävien 
teemojen, tavoitteiden, arvojen tai 
intressien äärelle. 

Suomessa yhdistysten ja jär-
jestöjen rooli moninainen. 
Toiminnan keskiössä on ihmi-
sen oikeus saada apua, tukea, 
yhteisöllisyyttä, tietoa ja har-
rastuksia. Moninainen järjes-
tökenttä kattaa tänä päivänä 
laajan kirjon yhdistyksiä, jotka 
keskittyvät sosiaali- ja terve-
ysasioiden lisäksi esimerkiksi 
kulttuuriin, liikuntaan, poli-
tiikkaan, ympäristöön sekä 
asuinalueisiin liittyviin tee-
moihin. Pelkästään esimerkik-
si sosiaali- ja terveysjärjestöjä 
löytyy Pirkanmaalta yli tuhat.  

Toteutimme vuonna 2022 jär-
jestökyselyn, jossa järjestöt 
kuvasivat toimintaansa. Tältä 
aukeamalta löydät järjestötoi-
mijoiden kuvauksia järjestö-
työn merkityksestä. 

“Järjestöt tukevat monipuo-
lisesti ihmisten ja yhteisöjen 
hyvinvointia ja ennaltaeh-
käisevät eri elämäntilanteissa 
olevien yksilöiden ja ryhmien 
ongelmia ja kriisejä. Järjes-
töt tarjoavat ihmisille mata-
lan kynnyksen vaikutus- ja 
osallistumismahdollisuuksia. 
Järjestöt edistävät demokra-
tian toteutumista ja tuottavat 
ruohonjuuritason tietoa yh-
teiskunnallisen päätöksenteon 
tueksi ihmisten elinolosuhtei-
den parantamiseksi.” 

“Ihmisten kohtaaminen myös 
virka-aikojen ulkopuolella on 
olennaista, sillä tuen tarve ei 
kysy aina kelloa. Järjestöjen 
tukimuodot ovat hyvin jous-
tavia, ei ole välttämättä tiet-
tyä sapluunaa, millä palvelua 
tai tukea tuotetaan, vaan sitä 
voidaan varioida tuen tarvit-
sijan toiveista ja lähtökohdis-
ta käsin.” 

“Toimintamme mahdollis-
taa nuorten harrastamisen 
ja ehkäisee syrjäytymistä, 
yksinäisyyttä sekä pahoin-
vointia. Liikunnalla ja yh-
teenkuuluvuuden tunteella 
saamme lapsille ja nuorille 
oman itsetunnon kehitystä, 
onnistumisia ja keinoja oppia 
hyväksymään myös epäon-
nistumiset ja käsittelemään 
pettymyksiä.” 

“Yhteiskunnallinen merki-
tyksemme on valtava toimin-

taan osallistuvien vapaaeh-
toisten ja autettavien sekä 
yhteistyötahojen vuoksi. 
Turvaamme monin tavoin 
ihmisten erilaisia tilanteita, 
tekemällä ”näkymätöntä” 
palkallisen rinnalla tapahtu-
vaa työtä vapaaehtoisina.” 

“Väkivaltatyön toteuttami-
nen ja väkivallan ehkäisytyö 
on pitkälti järjestökentän 
varassa.” 

“Viittomakieliset ovat pieni 
kieli- ja vammaisryhmä, joka 
usein jää palvelujen ulko-
puolelle saavutettavuuson-
gelmien, tietämättömyyden 
ja omakielisten palvelujen 
puuttumisen vuoksi. Asiakas-
kuntamme resurssit edunval-
vontaan ovat heikot.” 

“Kolmannen sektorin toi-
mintaa tarvitaan. Lakisää-
teiset palvelut eivät riitä ja 

esim. asuinalueyhdistykset 
tuovat yhteisöllisyyttä ja naa-
puriapua.” 

“Järjestömme asiakkaat ja 
kävijät koostuvat pitkälti hei-
kommassa asemassa olevista 
ja suurimmalla osalla heistä 
on tai on ollut mielentervey-
den kanssa ongelmia. Julkiset 
palvelut eivät tällä hetkellä 
pysty vastaamaan heidän 
tarpeisiinsa, joten mielen-
terveysasiakkaiden hätä on 
iso. Järjestö pystyy toimin-
nallaan ylläpitämään ja jopa 
vahvistamaan asiakkaiden 
mielenhyvinvoinnin tilaa, 
kunhan julkisen puolen pal-
veluprosessit ovat kunnossa. 
Mikäli ne eivät ole, järjestöt 
pystyvät ainakin hetkellisesti 
tukemaan ja kannattelemaan 
asiakkaiden mielenterveyttä, 
jotta palveluihin jonottaes-
sa asiakkaan tilanne ei enää 
pääsisi pahenemaan.” 

Kirjoittaja: Nina Lindberg & 
Pirkanmaan järjestökyselyyn 2022 vastanneet 
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Jokainen meistä tarvitsee 
ympärilleen ihmisiä, yhtei-
sön. Sellaisen paikan, jossa 
ei tarvitse miettiä mitä muut 
minusta ajattelevat tai huo-
maako joku minun heikot 
kohtani, tuomitseeko joku 
minut minun menneisyyteni 
vuoksi. A-Killassa jokainen on 
yksilö, saman arvoinen ja ta-
savertainen osa yhteisöä juuri 
sellaisena kuin on. 

Naisten ryhmässä kokkail-
lessa, biljardikerhon pelien 
tiimellyksessä tai retkillä käy-
dessä ei ole merkitystä sillä 
mistä tulet tai mitä olet ennen 
tehnyt. Tärkeää on, että olet 
nyt siinä, että voidaan olla yh-
dessä selvin päin ja läsnä tässä 
hetkessä. Emme kysele, vel-
voita tai pyydä sinulta muuta, 
kuin sitä, että silloin kun tulet 
A-Killan toimintaan, olet sel-
vin päin. Olet myös lämpimäs-
ti tervetullut, vaikka päihteet 
eivät olisikaan muodostuneet 
ongelmaksi elämässäsi. Toi-

minnassamme on mukana 
myös päihdetoipujien läheisiä 
ja muuten päihteettömästä 
toiminnasta kiinnostuneita. 

Kuntouttavan työtoiminnan 
tekijät ja työkokeilijat kasaa-
vat viikoittain ruokakasseja 
lahjoitusruuista avuksi tukea 
tarvitseville. Tuetun asumisen 
ohjaajat käyvät kymmenillä 
kotikäynneillä varmistamassa, 
että arki sujuu ja ovat tukena 
sen pyörittämisessä. Asumis-
palveluiden ohjaajat pitävät 
huolta, että asumisyksiköiden 
asukkaat pärjäävät kodeissaan 
ja saavat elää oman näköis-
tään elämää. Tuvilla ohjaajat 
auttavat arjessa ja hankkeiden 
työntekijät järjestävät monen-
laista elämänlaatua lisäävää 
toimintaa. Kun ihminen tar-
vitsee tukea, me autamme tai 
selvitämme mistä avun saa ja 
lähdemme tarvittaessa tueksi. 

A-Killassa työskentelee am-
mattitaitoisia, mielenterve-

ys- ja päihdeongelmiin eri-
koistuneita tyyppejä, joilta ei 
puutu osaamista tai halua aut-
taa vaikeidenkaan solmujen 
avaamisessa. Kokemusasian-
tuntijat ja vapaaehtoiset ovat 
A-Killan ydinjoukko, joita il-
man ei koko A-kiltatoimintaa 
olisi. Kokemuksellisuuden ja 
vertaistuen merkitystä ei voi 
tarpeeksi korostaa. Kaikessa 
toiminnassa pyrimme ennal-
taehkäisemään päihde- ja 
mielenterveysongelmia sekä 
estämään niiden pahene-
mista. Haluamme lisätä osal-
lisuutta ja tukea sosiaalista 
kuntoutumista. Yksin ei tar-
vitse jäädä, eikä mikään este 
ole niin suuri, ettei sitä voisi 
yhdessä ylittää.

Tampereen A-Kilta ry
info@tampereena-kilta.fi
Kartanonkatu 4, 
33820 Tampere
www.tampereena-kilta.fi

“Se jatkuva päihteiden kanssa sekoilu oli tullut siihen malliin, että olin ruvennut 
ymmärtään, että täytyy tehdä joku elämänmuutos ja yksin en siihen pysty.”

Yhteisöllisyys

http://www.tampereena-kilta.fi


32

Vierelläsi

Tu
rv

a

Tampereen ensi- ja tur-
vakoti ry on vuonna 1945 
perustettu yhdistys, jossa 
työskentelee lähes sata so-
te-alan ammattilaista niin 
laitos- kuin avopalveluissa. 
Ammattilaisten ohella yh-
distyksen toiminnassa ovat 
mukana myös lukuisat va-
paaehtoiset ja kokemusasi-
antuntijat.
 
Yhdistyksen toiminta kat-
taa koko ihmiselämän; aina 
odotusajasta saattohoi-
toon. Pirkanmaan ainoat 
kolme turvakotia ovat aina 
auki kaikille lähisuhdevä-
kivallan kokijoille tai sen 
uhan alla eläville.  Ensiko-
dilla asustaa erityistä tukea 
tarvitsevia vauvaperheitä. 
Avopalveluita ovat kolme 

kohtaamispaikkaa, Per-
hekulma Puhurin monet 
palvelut, vauvaperheiden 
päiväryhmä ja Aggredi-Pir-
kanmaa. 

Petsamokoti on pieni mutta 
sitäkin laadukkaampi ikäih-
misten palveluiden yksikkö. 
Meille on tärkeintä, että jo-
kainen ikäihminen saa asua 
ja elää laadukasta, arvokas-
ta ja hyvää elämää. 

Yhdistyksen erityislaatui-
suutta ovat monipuoliset 
palvelut, jotka kattavat ison 
osan sotepalveluista joko 
suoraan tai välillisesti. Mer-
kityksellisintä meille on ih-
misten kohtaaminen ja se, 
että saamme kulkea heidän 
kanssaan lyhyemmän tai pi-
demmän ajan. 

Lisätietoja www.tetuko.fi 

http://www.tetuko.fi  


Laura Vanzo/Visit Tampere

•  Vertaistoiminta
•  Äänilehtipalvelu
•  Tietotuki- ja apuvälinepalvelu
•  Asiantuntijuus näkövammaisasioissa.

Lisätietoa: tsnv.fi tai 050 520 5075.

Jotta voimme elää itsenäistä 
ja sisältörikasta elämää.

Vierelläsi valoissa 
ja varjoissa 

Laura Vanzo/Visit Tampere
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kortteli 

Tampereen 
Tampellassa 

– Suomalainen 
yhteiskunnal-
linen yhdistys

Asiakastarina – Ritva Lehtonen, 
83-vuotta

Jäin leskeksi seitsemän vuotta sitten ja 
tunsin yksinäisyyttä, joten aloin harkitse-
maan muuttoa Tampereelle. Neljän vuo-
den päästä muutin Nokialta Tampereelle 
Willa Violaan, paikkaan, jossa palvelut ja 
kulttuuri ovat lähellä. 

Pojallanikin on mukava olla, kun hän 
tietää avun olevan heti lähellä

Willa Violaan muuttaessani ostin välit-
tömästi käyttööni Violan palveluran-
nekkeen, jonka ansiosta saan 
kaiken avun minkä tarvitsen. 
Onnekseni rannekkeen hätä-
hälytyksiä en ole käyttänyt, 
mutta alakerran Rouva on 
saanut apua turvarannek-
keesta. Hän sai apua nappia 
painamalla, hoitajat tulivat 
paikalle avuksi. 

Minulla on sellainen ajatus, 
että olen tässä asunnossa niin 
pitkään kuin voin. Tässä talossa on sitä 
yhteisöllisyyttä ja osa talon asukkaista 
käy yhdessä syömässä Ravintola Violassa. 
Täällä on myös sellaisia, jotka käyttävät 
Violan kotihoidon palveluita. Itse olen 
vielä sen verran hyväkuntoinen, että pär-
jään yksin. Ajatus siitä, että jos jotain kä-
visi, saan palvelut samalta tutulta alueel-
ta tuo turvaa. 

Uusien ihmisten tapaaminen tärkeää - 
Violan Lähitori arjen apuna & tukena

Violan Lähitorin toiminta yllätti minut, 
se monipuolisuus. Viikossa on niin pal-
jon tapahtumia - kalenterini täyttyy kai-
kesta ohjelmasta! Tänään on konsertti, 
huomenna englanninkerho, jumppaa ja 
atk opastusta… Saan apua asioihin, joita 
en olisi itse osannut tehdä. Näistä mi-
nun suosikkini on naisten kerho. Siellä 
oikeasti keskustellaan ja ne ovat äärettö-

män hyvin valmisteltuja.

Minulle tärkeää on uusien 
ihmisten tapaaminen, uudet 
tuttavuudet. Minun mielestä-
ni jo pelkkä se, että tervehtii, 
vie yksinäisyyttä pois - pelk-
kä hymykin on tärkeä. Viola 
on onnistunut luomaan ym-
päristön, jossa voi tutustua 
ennestään tuntemattomiin 
ihmisiin. 

Violan Lähitorin kaikki palvelut ovat kai-
kille avoimia ja maksuttomia, myös niil-
le, jotka eivät ole Viola-kodin asiakkaita. 
Myös saavutettavuus on hyvä. Violan 
Lähitorin Marja on aina pöydän takana. 
Hän on ihana ihminen, joka tekee työ-
tään suurella sydämellä.

www.viola-koti.fi @violakoti
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Ajantasaiset ohjelmat ja au-
kioloajat löydät sivuiltamme: 
www.yst.net

”Ennen odotti, että pääsee 
baariin, nyt Täkylle.”

”Kotona tulee vain yksin 
maattua pimeässä. Täkyllä 
pääsee ihmisten ilmoille.”

”Olisin turvaton, enkä ti-
etäisi, miten selviytyä, jos ei 
Verkosta autettaisi.”

“Verkon työntekijät kohtele-
vat ihmisiä aidolla tunteella 
ja saavat heidät tuntemaan 
itsensä tärkeäksi.”

“Aikuisille on helppo puhua 
ja heitä kiinnostaa oikeasti, 
mitä mulla on sanottavana.”

”Vanhempana voin olla 
varma, että lapsi on turvassa 
Toimelassa.”

Ih
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t

Yhdessä Selviytymisen Tuki 
YSTI ry

Yhdessä Selviytymisen Tuki 
YSTI ry on tarjonnut yhtei-
söllisiä sosiaalialan palveluita 
ja vähentänyt ihmisten eri-
arvoisuutta ja yksinäisyyttä 
Hervannassa vuodesta 1990. 
Vuosien varrella yhdistyk-
sessä on ollut lukuisia hank-
keita, projekteja, yksiköitä ja 
kuntoutusta. Alusta alkaen 
olemme tehneet yhteistyötä 
alueen muiden toimijoiden 
kanssa ja olleet vahvasti mu-
kana kehittämässä esimer-
kiksi sosiaalista kuntoutusta. 
Tänä päivänä yksiköitämme 
ovat Toimela, Täky ja Verkko.

Toimelassa järjestämme ma-
talan kynnyksen vapaa-ajan 
toimintaa 7- 15-vuotiaille 
kouluikäisille lapsille ja hei-
dän perheilleen. Toimin-

tamuotojamme ovat avoin 
toiminta, harrastusryhmät, 
teema- ja tapahtumapäivät 
sekä retket.

Täkyssä tarjoamme aikuisille 
sitoutumatonta vapaa-ajan-
toimintaa: kahvittelua, 
seurustelua, toiminnallista 
tekemistä ja pienryhmiä avoi-
messa tapaamispaikassa sekä 
retkiä, vapaaehtoistoimintaa 
ja palveluneuvontaa.

Verkossa välitämme ikäih-
misille ja vammaisille hen-
kilöille vapaaehtoisapua, 
pidämme kahta avointa 
kohtaamispaikkaa eli asia-
kaskahvilaa ja yhdessä ete-
läisen seurakunnan kans-
sa omaishoitajaryhmää. 
Vapaaehtoisille tarjoamme 
ammatillisesti ohjattua ver-
taistukea ja vertaisten ohjaa-
mia harrastusryhmiä.
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Kumppanuustalo Artteli on 
Tampereen Amurissa sijaitseva 
kohtaamis-, toiminta- ja tapah-
tumapaikka sekä järjestöjen 
talo. Talo on osa Artteli-kump-
panuusyhdistyksen toimintaa, 
jonka tavoitteena on laajan yh-
teistyön keinoin edistää ihmis-
ten osallisuutta, turvallisuutta 
ja työllistymistä sekä ehkäistä 
syrjäytymistä ja vähentää yksi-
näisyyttä.  

Arkisin voit vierailla kumppa-
nuustalossa kohtaamispaikka 
Elokolossa juttelemassa ja tu-
tustumassa ihmisiin kahvikup-
posen äärellä. Elokolosta moni 
on löytänyt itselleen yhteisön, 
johon kuulua ja tekemistä arki-
päiviin. Arttelista löydät myös 
Ota tai jätä -kierrätyspisteen, 
josta voit tehdä itsellesi löy-
töjä ilmaiseksi. Halutessaan 
kuka tahansa voi lahjoittaa esi-
merkiksi vaatteita, asusteita, 
kenkiä, pieniä kodintavaroita 
ja kirjoja. Lisäksi Arttelissa 
pääset nauttimaan taiteesta 
tamperelaisittain nimetyn Tai-
rekallerian äärellä, jossa vaih-
tuvat näyttelyt nostavat esiin 
itseoppineita taiteilijoita tai 
ajankohtaisia teemoja ihmis-
ten arjesta. 

Kumppanuustalosta löydät Art-
teli-kumppanuusyhdistyksen 
lisäksi useita muita yhdistyksiä: 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 
Tampereen A-Kilta ry:n ET-
NA-työ ja Katukilta-hanke sekä 

Silta-Valmennusyhdistys ry:n 
Keijo-hanke, jotka järjestä-
vät monipuolisesti toimintaa, 
tapahtumia ja vertaistukea. 
Lisäksi talon ulkopuoliset jär-
jestöt ja muut yleishyödylliset 
yhteisöt voivat järjestää tilai-
suuksia Arttelin viihtyisissä 
vuokrattavissa kokoustiloissa 
ja nostalgisessa Hepokatti-sa-
lissa. Tilat tarjoavat puitteet 
niin pienryhmätapaamisille, 
kokouksille kuin useamman 
sadan hengen tilaisuuksille. 
Vuosikymmenien takaa tuttu 
300 neliöinen Hepokatti-sali 
mahdollistaa tanssit, konsertit, 
teatterin, ryhmäliikunnan ja 
isot luennot sekä koulutukset. 

Kumppanuustalossa järjeste-
tään monien eri tahojen yh-
teistyönä kaikille avoimia ja 
maksuttomia tapahtumia vuo-
sittain, joista esimerkiksi Asun-
nottomien yö on monille tuttu, 
lämminhenkinen ja viihtyisä 
ihmiset yhteen keräävä tapah-
tuma. Uutena tulokkaana ovat 
päihteettömät reivit, jotka ovat 
herättäneet suurta kiinnostus-
ta ja innostusta. Kävijöiden on 
mahdollista osallistua yhteisöl-
liseen toimintaan esimerkiksi 
seura- ja lautapelien pelaami-
seen sekä sirkustreeneihin. 
Lisäksi Arttelissa kokoontuu 
vertaistukiryhmiä, teatteripo-
rukoita ja miltei joka viikko  soi 
musiikki: talossa järjestetään  
säännöllisesti tansseja ja soit-
totunteja. 

”Arttelin Elokolossa sijaitseva 
olohuone on mukava ja tilava 
paikka, jonne on kiva tulla ta-
paamaan tuttuja.  Erityisesti 
minua kiinnostaa torstain lau-
tapeliryhmä ja kierrätyspiste 
on tosi hyödyllinen, koska 
sieltä voi tehdä hyviä löytöjä. 
Arttelista on löytynyt juttu-
seuraa ja uusia kavereitakin”, 
kertoo kumppanuustalossa 
usein vieraileva kävijä. Arttelin 
kävijäkyselyn mukaan Artteli 
on tärkeä paikka, kun kaipaa 
apua ja tukea arkeen. Lisäksi 
kumppanuustalo tarjoaa mah-
dollisuuksia tutustua uusiin 
ihmisiin ja verkostoitua. Art-
teli merkitsee monelle kodin-
omaista paikkaa, jonne voi tul-
la aina, kun siltä tuntuu ja jossa 
saa olla sitä mitä on.  

Kumppanuustalo Arttelin 
löydät osoitteesta 
Mustanlahdenkatu 22, 
pääkirjasto Metson takaa. 
Artteli on avoinna 
ma-to klo 9 - 19 ja 
pe klo 9-17. 

Talossa toimiva Kohtaamis-
paikka Elokolo on avoinna 
ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-13. 
Kumppanuustalo on päihtee-
tön ja talossa noudatetaan tur-
vallisen tilan periaatteita. 

Kirjoittajat: Jari Järvenpää ja 
Laura Annala-Piilman

Artteli-kumppanuusyhdistys 
on pirkanmaalainen kansa-
laisjärjestöjen kumppanuus- 
ja verkostojärjestö. Artteli on 
yhteenkokoava voima, joka 
tuo yhteen yleishyödylliset 
yhteisöt ja kansalaiset edistä-
mään hyvinvointia ja osalli-
suutta. Artteli toimii alustana 
yhteiselle tekemiselle, vertai-
suudelle, viestinnälle sekä ta-
pahtumille ja näistä syntyville 
uusille ideoille.  

Toiminnallaan Artteli edistää 
muun muassa yleishyödyllisen 
tuen, toiminnan, kohtaamis-
paikkojen, harrastusten ja 
vapaaehtoistoiminnan näky-
vyyttä digitaalisin ratkaisuin 
ja kohtaamisten kautta. Artte-
li tarjoaa viestinnällistä tukea 
järjestöille ja edistää järjes-
tötiedon löytymistä julkisen 
sektorin palveluohjauksessa. 

Vaikutamme järjestöyhteis-
työllä järjestöjen kohderyh-
miin liittyvissä kysymyksissä 
sekä edistämme järjestöjen ja 

julkisen sektorin yhteistyöra-
kenteiden syntymistä kunta- 
ja aluetasolla. Vaikuttamis-
työllä edistetään järjestöjen 
toimintaedellytyksiä, tuodaan 
kansalaisyhteiskunnan ääntä 
kuuluvaksi ja lisätään sosiaa-
lista oikeudenmukaisuutta. 

Arvojamme ovat osallisuus, 
sinnikkyys, yhdenvertaisuus 
ja rohkeus. Edistämme yhden-
vertaisuutta ja kansalaisten 
osallisuutta sekä hyväksyvää 
ja avointa kansalaisyhteiskun-
taa. Arttelin jäseneksi voivat 
liittyä yleishyödylliset ja voit-
toa tavoittelemattomat yhtei-
söt, jotka edistävät ihmisten 
hyvinvointia. 

Artteli-Kumppanuus-
yhdistys ry

Jäsenyhteisöjä 46  
Palkattuja työntekijöitä 7 
Saa avustusta STEAlta ja Tam-
pereen kaupungilta 

Toimitilat Tampereen Amuris-
sa Kumppanuustalo Arttelissa 

Toimintamuotoja: 

• Kumppanuustalon toi-
minta ja tapahtumat 

• Järjestöjen yhteistyö ja 
verkostot 

• Julkisen sektorin ja 
järjestöjen yhteistyön 
edistäminen 

• Vaikuttamistyö ja vies-
tintä 

• OLKA-toiminta (järjestö- 
ja vapaaehtoistoiminta 
sairaaloissa, yhteistyössä 
Taysin kanssa) 

• Valtakunnallinen Lähellä.
fi- verkkopalvelu yhteis-
työssä Lähellä.fi-verkos-
ton kanssa

Artteli on ainutlaatuinen yhteisö, joka edistää ihmisten hyvinvointia Tampereella ja 
Pirkanmaalla. Yhdistämme ihmiset, yhdistykset ja ideat.

Rohkeus



Pirkanmaalla 
tukenasi myös

A-klinikkasäätiö 
• Katuklinikka vie pistämällä huumeita käyt-

täville ihmisille terveys- ja sosiaalineuvontaa 
kaduille ja koteihin. Tavoitteena kohderyhmän 
tavoittaminen, kohtaaminen, auttaminen sekä 
saattaminen palveluihin.

• STEA- rahoitteinen Völjy-toiminta tarjoaa 
huumeita käyttäville ihmisille hajautetun asu-
misen tukea ja osallistavaa toimintaa. 

Amurin Teon Tupa ry tarjoaa vanhusten ko-
tipalvelua ja virkistystoimintaa yli 60-vuotiaille ko-
tona-asuville tamperelaisille. Yhteystiedot: Satakun-
nankatu 38, p. 050 570 5277, 
www.teory.fi

Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n tavoit-
teena on laajan yhteistyön keinoin edistää kansa-
laisten osallisuutta, turvallisuutta ja työllistymistä. 
Haluamme ehkäistä syrjäytymistä, vähentää yksi-
näisyyttä ja lisätä ihmisten hyvinvointia. Päätehtä-
vämme on mahdollistaa sosiaali-, terveys- ja hyvin-
vointialan järjestöjen yhteistyö ja toimia alustana 
yhteiselle kehittämiselle ja vaikuttamistyölle. 
www.artteli.fi

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toi-
miva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla 
löydät merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, 
apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa 
järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtu-
mat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoi-
minnan näkyvyyttä Suomessa.

OLKA®-koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoi-
mintaa sairaalassa. OLKA-verkosto toimii jo ympäri 
Suomea. Pirkanmaalla yhteistyötä tekevät Artte-
li-kumppanuusyhdistys ry sekä Tampereen yliopis-
tollinen sairaala. OLKA-toiminta on aloitettu Tays 
keskussairaalan sekä Tays Hatanpään tiloista ja se 
tulee laajenemaan myös Tays Sastamalaan, Tays Val-
keakoskelle sekä Tays Psykiatrialle.

Pirkanmaalla 
tukenasi myös

Sumeliuksen Senioriklubi ry tuottaa jäse-
nilleen syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä toiminta-
kyvyn säilyttämiseksi liikunta-, kulttuuri-ja virkistys-
palveluja.

Taimi ry pyrkii ennaltaehkäisemään mielenter-
veyden häiriöitä tarjoamalla maksutonta ja kaikille 
avointa toimintaa. Lisätietoja www.taimiry.fi

Tampereen Diabetesyhdistys tarjoaa 
tietoa, tukea ja toimintaa diabeetikoille ja heidä 
läheisilleen sekä kaikille, joita diabetes koskettaa ja 
kiinnostaa. Lisätietoa: 
www.tampereendiabetesyhdistys.fi 

Tampereen Sydänyhdistyksessä olemme 
sydänsairastuneita, riskiryhmässä olevia ja sydän-
terveydestään kiinnostuneita varten − asiantuntija-
tietoa, vertaistukea ja monipuolista toimintaa Tam-
pereella ja Valkeakoskella. Sydan.fi/tampere 

YAD Youth Against Drugs ry on valtakun-
nallinen, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutuma-
ton nuorten ehkäisevän huumetyön yhdistys. Yh-
distyksen ensisijaisia tavoitteita ovat huumeiden 
käytön ehkäiseminen ja päihteettömän elämän 
tukeminen. Toteutamme ehkäisevän huumetyön 
asiantuntijatoimintaa kehittämishankkeiden, kou-
lutusten, konsultaatioiden ja materiaalituotannon 
kautta. Tarjoamme puitteita vapaaehtoistoiminnal-
le ja osallisuudelle ehkäisevässä huumetyössä. 
www.yad.fi
• Tampereen paikallistiimi tarjoaa nuorille 

ja nuorille aikuisille mukavaa päihteetön-
tä, omaehtoista tekemistä sekä päihteettö-
män vertaisyhteisön. Paikallistiimissä pää-
set vaikuttamaan huumausainekysymyksiin 
ja toteuttamaan ehkäisevää päihdetyötä.  
www.yad.fi/paikallistoiminta
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Yhdistyksillä ja kunnilla on yhtei-
nen tavoite: ihmisten hyvinvointi.  
 
Hyvinvointi syntyy arjessa ja lähiyhteisöis-
sä. Yhdistykset ovat tärkeitä kumppaneita 
kunnan hyvinvointityössä. Kumppanuu-
den toteutumiseen tarvitaan kuitenkin 
yhteistyörakenteet ja ripaus uutta toimin-
takulttuuria. Näiden rakentamisessa järjes-
töagentit ovat mukana auttamassa.

Ensimmäiset järjestöagentit rekrytoi-
tiin Pirkanmaalle alkuvuodesta 2018 
Sosiaali- ja terveysministeriön rahoit-
taman Järjestö 2.0 -hankkeen toimes-
ta. Hankkeen avulla haluttiin vahvis-
taa järjestöjen yhteistyötä kuntien 
kanssa ja mukana oloa uudessa sotessa. 
Hankkeen jälkeen agenttiverkostoa 
koordinoi Artteli-kumppanuusyhdistys. 
 
Tänään järjestöagentit ovat avainhenkilöi-
tä Pirkanmaan kuntien yhdistysyhteistyön 
vahvistamisessa. Heidän asiantuntemus-
taan hyödynnetään kuntien yhdistysiltojen 
ja kumppanuusfoorumien suunnittelussa 
ja järjestämisessä. Agentit ovat päässeet 
monessa kunnassa mukaan kuntien mo-
nialaisten hyvinvointiryhmien kokouksiin 
ja työpajoihin, olleet kuultavina kunnan 
lautakunnissa ja valiokunnissa, pitäneet 
puheenvuoroja kunnan yhdistysmessuilla 
ja muissa tapahtumissa sekä suunnitelleet 

omaan kuntaan sopivia järjestöyhteistyön 
rakenteita.

Järjestöagentteina toimii tällä hetkellä  Pir-
kanmaan  17 kunnassa yhteensä 23 henki-
löä.  Agenttitoiminta on monipuolista ja 
jokainen agentti toimii alueellaan vapaa-
ehtoisena omien vahvuuksiensa ja resurs-
siensa mukaan. Kaikkien agenttien tehtä-
vänä on verkostoitua aktiivisesti ja toimia 
yhteyshenkilönä auttaen ja kannustaen 
yhdistyksiä yhteistyöhön keskenään sekä 
vuoropuheluun kunnan kanssa.

Yhteisenä tavoitteenamme on saada ku-
hunkin kuntaan sopivat yhteistyöraken-
teet, jotka mahdollistavat kunnan ja paikal-
listen yhdistysten pitkäjänteisen yhteistyön 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 
 
Monessa kunnassa on laadittu tai laaditaan 
parhaillaan järjestöyhteistyön ohjeita. Se 
on yksi tärkeä prosessi, jossa järjestöagen-
tit ovat mukana tuoden yhdistysten näke-
myksiä tilojen käytön, toiminta-avustusten 
ja muiden järjestötoiminnalle olennaisten 
kysymysten linjaamiseen.

Hyvinvointialueiden aloittaessa järjes-
töagenttien rooli on entistä tärkeämpi 
toimivien yhteistyörakenteiden muodosta-
misessa ja kunnan järjestöyhteyshenkilön 
vastinparina. 

EDISTÄJINÄ

Järjestöagentit
yhteistyön

Laura Vanzo/Visit Tampere

 Järjestöagentti on
Yhdistystoiminnan verkostoitumisen innostaja, 
kunnan ja yhdistysten yhteistyön edistäjä

Lue lisää järjestöagenttitoiminnasta: jarjestotpirkanmaa.fi/pirkanmaan-jarjestoagentit

http:// jarjestotpirkanmaa.fi/pirkanmaan-jarjestoagentit


46 47

Vierelläsi Vierelläsi

Yhteiskunnassamme tapahtuu yhä no-
peammalla tahdilla niin pieniä kuin suuria 
muutoksia. Globaalit ilmiöt kuten pan-
demiat, poikkeustilat ja ihmisoikeuslouk-
kaukset koskevat julkisen sektorin lisäksi 
myös järjestöjen toimintaa. Muiden toimi-
joiden lailla järjestöt vastaavat toiminnas-
saan kansallisiin trendeihin, kuten hyvin-
vointierojen kasvu sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien ihmisryhmien tavoitta-
minen. Paikallistasolla puolestaan kaiken 
keskiössä on laadukas arjen kohtaamistyö 
sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden mah-
dollistaminen. 

Sote-uudistus on suuri mullistus suoma-
laiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Se 
haastaa myös järjestökenttää, joiden on 
uudella tavalla vakiinnutettava paikkansa 
muuttuvassa ympäristössä, kun kuntien 
rinnalla toimii sote-palveluista ja pelastus-
toimesta vastaavia hyvinvointialueita. 

Järjestökentällä toivomme, että järjestöjen 
hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimin-
not ja palvelutoiminta ovat muutaman 
vuoden päästä nykyistä paremmin sekä 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, että 
tavallisten ihmisten saatavilla koko Suo-
messa. Järjestöjen toiminta on olennainen 
osa hyvinvointialueiden palvelukokonai-
suuksia, ja tästä syystä järjestöjen toimin-
nan liittämiselle hyvinvointialueen työhön 
tulee olla myös toimivat rakenteet. Luotet-
tavat yhteistyörakenteet palkitsevat ennen 
kaikkea ihmisen, joka jatkossa saa oikean 
avun, oikeaan aikaan. 

Yhteistyön ja kumppanuuden rakenta-
minen vaatii myös uudenlaista ajattelua. 
Niin julkisella sektorilla, kuin järjestöissä 
on kyettävä hyppäämään niille kuuluisille 
yhdyspinnoille, ja tarkastelemaan omaa 
toimintaa kriittisesti sekä hakeutumaan 
aktiivisesti erilaisen verkostojen ja järjes-
töyhteistyön areenoille. Kysymään: olisiko 
jollakin toisella enemmän asiantuntijuutta 
kuin minulla? Voisimmeko sittenkin tuot-
taa tämän palvelun yhdessä? Uskallamme-
ko sopia vaikeistakin asioista, keskustellen 
ja kompromisseja tehden? Jos joudumme 
luopumaan saavutetuista eduista, mitä 
saamme tilalle? 

Muutos on mahdollisuus, joka meidän 
kannattaa kohdata yhdessä. 

MUUTOKSESSA
Järjestöt mukana 

Kirjoittaja Niina Salo
Kuvat Laura Vanzo/Visit Tampere

Laura Vanzo/Visit Tampere
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#JOSMEITÄEIOLISI

#järjestötpirkanmaa
Pirkanmaalla on 

23 
kuntaa

Joissa asuu yli 

521 000 
ihmistä

Pirkanmaalla toimii 
yli 

1000 
sosiaali- ja terveysalan 

järjestöä

Järjestöt Pirkanmaalla saivat 
v. 2021 yli 

24 miljoona 
euroa avustusta Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus 

STEAlta

Avustusta kunnilta saa 

72%
Pirkanmaalla toimivista yhdistyk-

sistä tai järjestöistä

Ilman kunnan avustusta 

43%
yhdistyksistä joutuisi vähentä-
mään toimintaansa tai päättä-

mään sen kokonaan

Yhdistysten ja järjestöjen rooli moninainen.
Toiminnan keskiössä on jokaisen ihmisen 
oikeus saada apua, tukea, yhteisöllisyyttä ja 

tietoa sekä olla osallinen yhteiskunnassa

Artteli-kumppanuusyhdistys ry 2022




