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Puheenjohtajan terveiset
 

l Haluan kiittää kaikki ystiläisiä – asiakkaita, kävijöitä, vapaaehtoisia 
ja erityisesti työntekijöitä – menneestä vuodesta. Vuosi on osoittanut, että  
jos on tahtoa, löytyy myös keinoja ratkaista ja selviytyä tilanteesta kuin 
tilanteesta eteenpäin. 

2021 oli YSTI ry:ssä muutosten vuosi. Haasteita toivat paitsi edelleen  
jatkunut koronatilanne myös yhdistyksemme taloudellinen tilanne ja 
sisäiset muutokset hallinnossa ja henkilöstössä. Toimelassa vaihtui syksyn 
alkuun mennessä melkein koko henkilöstö ja yksikön sijaiseksi lähti Verkon 
työntekijä. Kaikki tämä vaati venymistä henkilöstöltä ja hallitukselta.  
Talouden tasapainottamisen lisäksi aloitimme johtamisjärjestelmämallin 
uudistamistyön, mihin liittyy johtamisen ja vastuunjaon selkiyttämistä. 

Vuoteemme mahtui myös paljon onnistumisia, kun verkostoiduimme 
ja lisäsimme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. YSTI ry:llä on 
perinteisesti ollut tiivis yhteistyöverkosto, mikä lisääntyi entisestään  
erityisesti, kun Täky ja Verkko aloittivat yhteistyön Hervannan yhteisökeskus 
L8:n kanssa. Toimelassa aloitimme uutta yhteistyötä Suomen IceHearts ry:n 
ja Tampereen kaupungin lasten ja perheiden kaakkoisen alueen Peke-tiimin 
kanssa. Näin vahvistimme vuoden strategisia tavoitteita, verkostoitumista  
ja lisääntyvää yhteisövaikuttamista. 

Erilaisia tapahtumia järjestimme poikkeusolojen rajoissa, kuten 
teemaviikoilla Voi hyvin, Iloa vapaaehtoistoiminnasta, Vie vanhus ulos. 
Yhdistyksen näkyvyyttä lisäsimme osallistumalla verkostotapahtumiin. 
Koronatilanteessa joustimme toimintaa mukauttaen, kuten jalkautumalla, 
etäkohtaamisilla, kävijämäärää rajoittamalla ja porrastamalla. Lisäsimme 
yhteistyötä myös yhdistyksen eri yksiköiden välillä, mieleenpainuvimpana 
kaikkien yksiköiden yhteinen Vie vanhus ulos -tapahtuma grillillä. Uusia 
kävijöitä olemme saaneet kaikkien yksiköiden toimintaan, mikä on hieno 
saavutus poikkeusoloissa. 

Vuoden aikana pohdimme erityisesti kohtaamisten ja yhteisöllisyyden 
merkitystä. Luottamus, yhteisöllisyys ja osallisuus ovat tärkeitä ja saavat 
aikaan toimintaan sitoutumista, mikä on noussut esille varsinkin Täkyssä, 
mutta saman voi ulottaa koskemaan koko yhdistystä. Henkilöstön jaksa-
miseen ja hyvinvointiin panostimme työhyvinvointipäivillä ja yhteisillä 
keskusteluareenoilla, vapaaehtoisia piristimme ja kiitimme virkistysretkillä 
ja yhteisillä tapaamisilla. Yhteisöllisyyttä tukemaan järjestimme asiakkaille 
ja kävijöille retkiä ja yhteisöpalavereja. 

  Jatkakaamme samalla hyvällä tiellä vuonna 2022. 

  Anja Sauvolainen 
  hallituksen puheenjohtaja 
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Vuonna 2021 hallitus on kokoustanut vuoden aikana 12 kertaa. Koronatilanteen ja syk-
syllä henkilöstöasioiden ja vaikeutuneen taloustilanteen vuoksi hallitus on pitänyt tavallista 
enemmän yhteyttä. Toimintavuoden hallitus on käsitellyt sille kuuluvia yhdistyksen sään-
töjen ja talous- ja hallintosäännön mukaisia asioita sekä seurannut yhdistyksen toimintaa, 
taloutta ja toiminnan kehittämistä. Vuonna 2021 hallitus on keskittynyt toisen koronavuoden 
haasteisiin, johtamistyöpajoihin ja syksyllä henkilöstöasioihin.

Yhdistyksen taloustilanteen parantamiseksi on tehty Stean edellyttämä talouden tasa-
painottamisohjelma ja olemme kilpailuttaneet monia palveluntarjoajia taloushallinnon pal-
veluista puhelinliittymiin.

1. Yhdistyksen jäsenet ja kokoukset
 Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry:n jäsenyyttä voivat hakea yksityiset henkilöt ja oikeus-
kelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät arvomme ja tavoitteemme. Vuoden 2021 päättyessä jä-
seniä on ollut kaikkiaan 110, joista 109 henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen. Jäseniä on vä-
hentynyt edellisvuoteen verrattuna 6. Syksyllä 2021 jäsenlistaa alettiin käydä tehostetusti 
läpi ja kontaktoida jäseniä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kahteen vuoteen. Samalla 
lähetettiin ylimääräisiä muistutuksia. Tämä työ jatkuu 2022. Jäsenmaksu on ollut henkilöjäse-
neltä oman tilanteen mukaan 10 €, 20 € tai 30 €, ainaisjäseneltä 120 € ja yhteisöjäseneltä 
300 €. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on pidetty 10.5.2021 ja ylimääräinen jä-
senkokous 2.11.2021.

 

2. Hallitus
Yhdistyksen hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Vuosien 2020–2022 kokoonpanossa var-
sinaisia jäseniä olivat Teija Hautanen (varapuheenjohtaja), Lelle Kumlander (rahastonhoita-
ja), Tami Koivuniemi ja Anja Sauvolainen sekä varajäseniä Jaana Alasentie, Jari Heinonen, Riit-
ta Kivimäki ja Merja Salokannel. Hallituksen puheenjohtajana toimi Sirpa Koivu ja sihteerinä 
Milla Kauhanen johtoryhmästä.

Hallitus vaihtui ylimääräisessä jäsenkokouksessa 2.11.2021. Loppukauden varsinaisiksi 
jäseniksi valittiin Elina Heine, Lelle Kumlander (rahastonhoitaja), Antti Vanhala ja Elisa Vet-
tenranta sekä varajäseniksi Jari Heinonen, Markku Helin, Maija Kalliokoski ja Sirpa Koivu. 
Hallituksen puheenjohtajana toimii Anja Sauvolainen ja sihteerinä Mari Airaksinen yhdistyk-
sen toimistolta.

T o i m i n T a k a T s a u s

Osa YSTI ry:n uudesta hallituksesta: Anja Sauvolainen, Elina Heine, Lelle 
Kumlander, Markku Helin, Maija Kalliokoski ja Sirpa Koivu. 
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3. Johtamisjärjestelmä uudistuu
Johtoryhmän kokouksista luovuttiin syksyllä 2021, koska jaettu johtaminen ei ole käytän-
nössä toteutunut, malliin kuulunut vetovastuu ei ole vaihtunut eikä vastuiden jakaminen ole 
toteutunut tasapuolisesti. Puolella työajalla työskentelevälle toiminnanjohtajalle on kasautu-
nut yksikönvastaavan tehtävien lisäksi vastuu paisuvasta yleishallinnosta ja taloushallinnosta. 
Toiminnanjohtajalla ei ole varahenkilöä esimerkiksi sairastumisten ja lomien varalle. Lisäk-
si epävarmuus tulevaisuudesta, rahoituksen heikkeneminen ja vaikutukset organisaatiossa 
sekä niihin varautuminen edellyttävät muutoksia työnjaoissa.

Toinen vuoden strategisista tavoitteista on ”yhdistyksen johtamisjärjestelmän uudis-
taminen”. Johtamisjärjestelmän määrätietoinen uudistaminen aloitettiin vuoden alussa ja 
uusi valmistunee kesään 2022 mennessä. Johtamistyöpaja kokoontui 2021 kaksi kertaa. Li-
säksi johtoryhmä työsti vaihtoehtoisia malleja kevään aikana.

4. Tilintarkastajat
Yhdistyksen vuosikokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastus AAA 
Oy tilintarkastusyhteisö.

5. Henkilökunta ja koulutus
Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry:n palveluksessa on vuonna 2021 ollut 7 vakituista ja 11 
määräaikaista työntekijää. Lisäksi tuntitöitä on tehnyt 4 henkilöä. Vapaaehtoistyötä on tehnyt 
Verkossa 102 ja Täkyssä 10 henkilöä. Opiskelijoita ja harjoittelijoita on ollut toiminnassa yh-
teensä 35;  Toimelassa 11, Täkyssä 12 ja Verkossa 12.

Yhdistyksen hallinto-, talous- ja toimistotehtävissä on työskennellyt toimistosihteeri 
sekä toiminnanjohtaja puolella työajalla.

Yhdistyksemme yksiköt tekevät paljon yhteistyötä keskenään ja yhdessä järjestämme 
tapahtumia. Kolmen viikon välein koko yhdistyksen väki kokoontuu yhteisiin Ajatusten 
aamu -palavereihin, joista osa on pidetty korona-aikana Teamsissa.

Silloinen  
hallituksen 
puheenjoh-
taja Sirpa 
Koivu onnitteli 
toiminnanjoh-
tajaamme Riitta 
Kraatilaa, kun 
tälle tuli täyteen 
20 vuotta Ystissä 
23.9.2021.



7

Turvallisuuskävelyt pidettiin 28.5. molemmissa yhdistyksen tiloissa, Ruovedenkatu 7:ssä 
ja 20:ssa. Henkilöstölle yhteisenä koulutuksena järjestettiin seksuaalikasvatus 17.12. Tämän 
lisäksi henkilökunta on osallistunut yksikkökohtaiset tarpeet huomioiden erilaisiin, oman 
alansa osaamista lisääviin koulutuksiin.

Koko henkilökunnan virkistyspäivät pidettiin Vähäsillassa 9.6. kehittämistyöpajan ja 
leikkimielisten kisojen ja 24.9. yhteisen ulkoilun ja toisiin tutustumisen merkeissä. 

Yhdistyksellä on kaksi viikoittaista kuntosalivuoroa, jotka ovat yhteisiä Täkyn kävijöi-
den, Verkon vapaaehtoisten ja yhdistyksen työntekijöiden kanssa.

Henkilökunta kisaili Vähäsillassa yhteisenä kehittämispäivänä kesäkuussa
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6. Yhdistyksen toiminta ja palvelut
Yhdistyksemme on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat ihmislähtöisyys, yhdenvertaisuus ja yhtei-
söllisyys. Kaikki toimintamme on päihteetöntä ja asiakkaille maksutonta. YSTI ry sijaitsee 
Hervannassa ja toiminnat keskittyvät Tampereen kaupungin kaakkoiselle alueelle.

Perustehtävänä ja toiminnan päämääränä on toteuttaa ja kehittää alueellisia sosiaalityön 
muotoja ihmisten eriarvoisuuden vähentämiseksi. Tarkoituksena on yhdessä toimien osallis-
taa, tukea ja aktivoida ihmisiä elämänkaaren eri vaiheissa.

Yksi keskeinen sosiaalialan järjestöjen tehtävä on palvelujärjestelmän aukko- ja vuo-
tokohtien osoittaminen. Olemme mielellämme mukana kehittämässä palvelujärjestelmää 
paremmin toimivaksi, jotta myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat pääsevät pal-
velujen piiriin.

Laatutyötä ohjaa yhdistyksen laatukäsikirja. Toiminnan tarpeellisuutta ja tuloksellisuutta 
mitataan, seurataan, arvioidaan ja kehitetään eri tavoin ajantasaisesti ja jatkuvasti. Vuosittain 
yksiköt keräävät kohderyhmiltään palautetta kyselylomakkeen tai haastattelun avulla. Kaikki 
palautteet kirjataan, analysoidaan, arvioidaan ja raportoidaan. Yhdessä toimintaan osallistuji-
en ja yhteistyökumppanien kanssa pohditaan saadun palautteen syitä ja merkitystä toimin-
nan kehittämiseksi. Palaute suhteutetaan tavoitteisiin ja arvioijien määrään. Mikäli tarvetta 
on, muutokset työ- ja toimintatapoihin voidaan tehdä nopeasti ja joustavasti.

Arviointitietoa hyödynnetään arjen toiminnassa, kehittämiskohteiden valinnassa, toi-
mintasuunnitelmien ja vuosikellon laadinnassa. Vuosikertomukseen kootaan keskeiset tulok-
set suhteessa vuodelle asetettuihin tavoitteisiin. Huonoista ja toimimattomista käytännöistä 
luovutaan ja uusia parempia kehitetään niiden tilalle.

Yhdistyksen henkilökunta kesäkuussa 2021.
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Toimela 
Teemme Tampereen Hervannan kaupunginosassa 
ennaltaehkäisevää sosiaalityötä matalan kynnyk-
sen vapaa-ajan toiminnan kautta. Kohderyhmämme 
ovat 7-15 -vuotiaat lapset sekä heidän perheensä. 
Vahvistamme asiakkaidemme omatoimisuutta ja 
osallisuutta ja tuemme kotoutumista. Päämääränäm-
me on turvata lapsen normaali kasvu sekä kehitys 
ikään, sukupuoleen, uskontoon, kehitystasoon, et-
niseen tai sosioekonomiseen taustaan katsomatta. 
Kohtaamme lapset ja nuoret yksilöllisesti ja tarjo-
amme heille yhteisöllistä ja avointa toimintaa, eri-
laista ryhmätoimintaa sekä retkiä ja leirejä. Teemme 
yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, joi-
den kohderyhmänä on lapset.

Täky
Tarjoamme Hervannan alueella yhteisöllistä ilta-
toimintaa täysi-ikäisille. Toimintamuotojamme ovat 
kohtaamispaikkatoiminta, pienryhmät, retket, va-
paaehtoistoiminta ja palveluneuvonta. Tarkoitukse-
namme on parantaa ihmisten sosiaalista verkostoa, 
ennaltaehkäistä syrjäytymistä, tarjota kaikille mah-
dollisuus osallistua erilaisiin aktiviteetteihin sekä 
innostaa kävijöitä suunnittelemaan ja toteuttamaan 
itse toimintaa ohjaajien tukemana. ”Tapaamispaik-
ka Täky on kävijöidensä näköinen”. Teemme lisäksi 
verkostotyötä, joka tukee toimintaamme.

Verkko
Välitämme hervantalaisille ikäihmisille ja vammaisil-
le henkilöille vapaaehtois- ja vertaisapua ja tuemme 
näin asiakkaidemme kotona asumista, edistämme 
heidän hyvinvointiaan ja ennaltaehkäisemme yksi-
näisyyttä ja syrjäytymistä. Vapaaehtoiset ja asiakkaat 
saavat avunvälityskeikasta vastavuoroisen ilon ko-
kemuksen. Toimintamme edistää myös vapaaehtois-
ten toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita ja heille on 
tarjolla ammatillisesti ohjattua vertaistukea ja ver-
taisten ohjaamia harrastusryhmiä. Vapaaehtois- ja 
vertaistoiminnan lisäksi työmme on monimuotoista 
ja verkostomaista yhteistyötä alueen muiden toimi-
joiden kanssa, asukastoimintaa ja yhdyskuntatyötä.

yhteiSölliSen SoSiaalityön palveluitamme ovat:
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7. Strategiset tavoitteet

Yhdistyksen strategisia tavoitteita vuodelle 2021 olivat:
 1. Verkostoituminen ja lisääntyvä yhteisövaikuttaminen
 2. Yhdistyksen johtamisjärjestelmän uudistaminen

Yhteistyö
Yhteistyökumppaneitamme ovat muut hervantalaiset toimijat, pirkanmaalaiset ja valtakun-
nalliset vapaaehtoistoimijat, sosiaalialan järjestöt ja liitot, SOSTE, EAPN sekä Tampereen kau-
punki ja Järjestöedustamo. Tampereen Voimavaraverkosto TARVE ry:ssä YSTI ry osallistuu 
aktiivisesti koko järjestökenttää hyödyttävien hankkeiden suunnitteluun ja yhteistyön tiivis-
tämiseen Kumppanuustalo Arttelin ja Tampereen kaupungin kanssa. Olemme osallistuneet 
aktiivisesti SOSTE:n soteuudistustyöhön ja verkostotyöpajoihin. Näin pyrimme yhdessä mui-
den kanssa vaikuttamaan, että järjestöjen osaaminen tulee huomioiduksi uudistuksessa.

Vuoden 2021 alusta YSTI:n Täky ja Verkko ovat aloittaneet yhteistyön Hervannan yhteisö-
keskus L8 kanssa. Olimme yksi alueen tärkeistä toimijoista, jota kysyttiin kumppaniksi tähän 
PirSoten yhteisökeskuspilottiin vuoden 2020 lopussa. Mukana ovat myös seurakunnan dia-
koniatyö ja KoKo-hanke, Linja20-hanke, A-Kilta, Tampereen kaupungin aikuissosiaalityö, moni-
kielinen matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapaikka Kototori ja lapsiperheiden sosiaalityö. 
Keskus tarjoaa asiakkaalle toisiaan tukevia kaupungin aikuissosiaalityön ja kolmannen sekto-
rin matalan kynnyksen palveluita, ohjausta ja toimintaa sekä kehittää julkisten sosiaalipalve-
luiden ja yhdistystoimijoiden yhteistyötä. Yhteisökeskuksen toimintamalleja ovat esimerkiksi 
talokokoukset, asiakasraadit ja yhteisökahvila. Erityisesti yhteistyö L8 kanssa on vahvistanut 
vuoden strategista tavoitetta ”Verkostoituminen ja lisääntyvä yhteisövaikuttaminen”.

Yhteistyötä teemme myös Valikko- ja Elonpolkuja-verkostoissa ja osallistumme Hervan-
nan aluetyöryhmän ja kaakkoisen alueverkoston toimintaan, jotka ovat toki koronatilantees-
sa kokoontuneet aiempaa harvemmin. Olemme mukana vuonna 2021 perustetussa Valikko-
verkoston viestintäryhmässä, jossa kehitämme yhdessä muiden toimijoiden kanssa viestintää 
vertaistuen ja ulkopuolisten asiantuntijoiden keinoin. Yhdistys on saanut näkyvyyttä erilaisis-
sa viestintäkampanjoissa, kuten Välittämisen päivänä 26.11.2021.

Pirkanmaan digituen alueellisen koordinaation kehittämishankkeessa eli Pidike-verkostossa 
olemme olleet mukana aktiivisesti 2020–2021 työpajoissa, kuukausikokoontumissa ja valtakun-
nallisten teemaviikkojen viestinnässä. Hanke päättyi lokakuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2022 rii-
suttuna mallina, kunnes se saa pysyvän rahoituksen 2023.

YSTI ry on mukana Tampereen seudun ilmastokumppanuustoiminnassa. Ilmastokumppa-
nit muodostavat Teams-ryhmän, jossa käydään keskustelua ajankohtaisista aiheista. Vuosittain 
ryhmään myös ilmoitetaan oman yrityksen/yhdistyksen ilmastoteot. ”Tavoitteena on tehdä 
Tampereen seudusta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.”

KoKo-hankkeen kasaamassa Hervannan alueverkostossa olemme yhdessä pohtineet ja 
edistäneet kahdensuuntaista kotoutumista ja pyrkineet vähentämään polarisoitumista. Hank-
keen kautta on saatu koulutusta ja kokemusasiantuntijan puheenvuoroja ja yhdessä olemme 
suunnitelleet yhteisiä tapahtumia. Tärkeitä ovat myös verkostosta saadut yhteistyömahdolli-
suudet.

Yhdistyksestä on edustus Silta-valmennuksen hallituksessa (varajäsen), Järjestöedusta-
mossa (varajäsen) ja TARVE ry:n hallituksessa (varapuheenjohtaja). 
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Yhteisiä tapahtumia
Valtakunnallisella Voi hyvin -viikolla 31.5.–6.6. 
kaikki yksikkömme järjestivät paikallista ohjelmaa. 
Toimela jakoi viikon ajan joka päivä hyvän mielen 
vinkkejä somekanavillaan ja Toimelan ikkunoissa. 
Täkyn kanssa pääsi maalaamaan maisemia tai luon-
nosta nousevia mielikuvia Suolijärven rannalla 
kahvin kera. Verkon työntekijät ja vapaaehtoiset 
ilahduttivat asiakkaita yhteisellä ulkoilulla ja elä-
myksillä.

Osana vanhusten viikkoa ja Iloa vapaaehtoistoiminnasta -tapahtumaa Tarve ry:n jäsen-
järjestöt esittelivät toimintaansa Hervannan kirjastokäytävällä 30.9. Koronatilanteen takia ei 
järjestetty perinteistä Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivää, jossa kaikki tahot olisivat kokoon-
tuneet samaan paikkaan, vaan eri toimijat jalkautuvat eri kaupunginosiin. 

Voi hyvin -viikolla asiakkaat ja vapaaeh-
toiset matkalla Venlantuvalta Hervannan 
yhteisökeskukselle.

Yhteiskuva Tarve ry:n jäsenjärjestöistä
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Vie vanhus ulos -kampanjan puitteissa järjestetty yhdistyksen kaikkien yksiköiden yhtei-
nen ylisukupolvinen ulkoilutapahtuma 7.10. oli todella pidetty ja onnistui loistavasti. Verkon 
ikäihmiset kokivat mukavan hetken kohdatessaan Toimelan lapsia ja Täkyn kävijöitä. Täkyn 
työntekijät grillasivat makkaraa ja tarjoilivat kahvia. Hetki oli meille kaikille mukana olleille 
lämmin ja ihana osoitus yhteisöllisestä toiminnasta. 

Loppuvuodesta otimme vastuun perinteisen joulumyyjäista-
pahtuman, Hervannan joulutorin, koordinoimisesta ja talkoilimme 
sinne yhdessä havukransseja, neuleita, kortteja ja koruja. Mukana oli 
meidän lisäksemme 13 eri toimijaa ja tapahtuma oli tarkoitus pitää 
Kauppakeskus Duossa 8.12.2021, mutta se jouduttiin perumaan 
viime hetkillä koronarajoitusten tiukennuttua. Vaikka tapahtuma ei 
toteutunut, oli ilo huomata, miten moni toimija lähti mukaan: pai-
kallista yhteistyötä parhaimmillaan. Samana iltapäivänä oli tarkoitus 
osallistua Keinupuiston minijoulumessuille, mutta nekin jouduttiin 
perumaan.

YSTI:n vapaaehtoistoiminnan malleihin kävivät tutustumassa Katri Leppisaari ja tutki-
jan roolissa Mari Toivonen Sopimusvuoresta, Eija Mäkinen Rientolan Setlementistä ja Elli-
Noora Tikkanen Kansalaistalo Mansikkapaikasta. He ovat kaikki mukana Tulevaisuus toi mei-
dät yhteen eli Tule-hankkeessa. Yhdistyksestämme paikalla olivat Verkon ja Täkyn työntekijät 
kertomassa ja vaihtamassa kokemuksia.

Seuraavassa luvussa kerromme, miten strategiset tavoitteet näkyivät eri yksiköidemme 
arjessa vuoden aikana. Esittelemme yksiköidemme kokoonpanot, toiminnan, yhteistyön, kes-
keiset tilastot ja palautteet, jotka olemme saaneet Pokka-kyselyistä, puhelinhaastatteluista, 
case-kuvauksista ja havainnoista. Kyselyihin ovat vastanneet asiakkaat, vapaaehtoiset, työnte-
kijät ja yhteistyökumppanit sekä Toimelassa myös huoltajat ja Verkossa omaishoitajat. Kyse-
lyiden tulosten perusteella kehitämme omaa toimintaamme.

Vie vanhus ulos -tapahtumassa Toimelan lapset hakivat yhdessä työnte-
kijöiden kanssa Keinupuiston asiakkaita ulkoilemaan ja grillaamaan. Ver-
kon vapaaehtoiset saattelivat lisäksi Verkon asiakkaita tapahtumaan. 
Makkara, kahvi ja toisten seura kelpasivat kaikille.
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1. Toimela
Toimela on matalan kynnyksen maksuton va-
paa-ajanviettopaikka, johon ovat tervetulleita 
kaikki 7–15-vuotiaat lapset ja nuoret arkipäivi-
sin kello 12–17. Toimelan ovet ovat auki suu-
rimmaksi osaksi myös koulujen loma-aikoina. 
Toimelassa lasten on turvallista viettää aikaa yh-
teisöllisesti moniammatillisen työtiimin ohjauk-
sessa ja nauttia toisten lasten seurasta. Toimin-
tamuotoja ovat avoin toiminta, harrasteryhmät, 
tapahtumat ja retket.  

Vuosi 2021 koetteli Toimelaa monin ta-
voin. Haastetta loivat koronan vuoksi asetetut 
terveysturvallisuussäädökset, minkä vuoksi kä-
vijämäärää jouduttiin rajoittamaan. Henkilökun-
nassa on ollut vaihtuvuutta monista eri syistä. 
Pitkään toiminnassa ollut yksikön vastaava jäi 
ensin pois hetkeksi työstään, jonka jälkeen ir-
tisanoutui. Onnekkaasti Toimela sai työntekijän 
Verkosta osa-aikaiseksi sijaiseksi yksikön vastaa-

YksiköT

henkilökunta

Yksikön vastaava:  
Sami.Rantanen,.sijaisena.keväällä.
Susanna.Rantanen,.kesällä.tun-
tityönä.hallituksesta.Sirpa.Koivu.
ja.syksyllä.pääosin.osa-aikaisesti.
Verkosta.Minna.Naukkarinen

Ohjaajat:  
Ronja.Heinistö.08/2021.saak-
ka,.Anssi.Halme.ja.Jenni.Holm.
09/2021.saakka,.Marianne.Arff-
man.14.9.–11.10.2021,.Isa.Syrjä.
10/2021–2/2022,.Saara.Uusitalo,.
Vilma.Laaksovuori.09/2021.alkaen

Laitoshuoltaja / avustava ohjaaja:.
Tiia.Mehto.06/2021.saakka

Siistijä:  
Anniina.Sillanpää.09/2021.alkaen

van paikalle, eikä Toimelan ovia tarvinnut sulkea. 
Syksyllä toiminnan alkaessa osa vakituisesta henkilökunnasta jäi pois, mutta pikkuhiljaa 

saimme rekrytoitua ja perehdytettyä uuden moniammatillisen tiimin. Koronan takia vuoden 
aikana toiminnassa ei ollut kuin yksi pitkäaikainen opiskelija. Yksitoista sosiaali- ja nuori-
soalan opiskelijaa kävi tutustumassa päivän ajan Toimelan toimintaan. Vapaaehtoisia ei Toi-
melassa ollut. Kaikesta huolimatta Toimela onnistui pitämään suunnitellusti lapsille avointa 
toimintaa, ryhmiä sekä järjestämään retkiä. 

 Tavoitteet

1.  Kävijöiden osallisuus lisääntyy. 
2.  Kävijöiden sosiaaliset suhteet lisääntyvät. 
3.  Kävijöiden yhteisöllisyyden lisääntyminen. 
4.  Suvaitsevaisuus lisääntyy. 
5.  Toimiva, kävijöitä hyödyttävä yhteistyö  

yhteistyökumppaneiden kanssa. 
6.  Turvata lapsen kasvu ja kehitys Hervannan  

monikulttuurisessa ympäristössä, sukupuoleen, uskontoon, kult- 
tuuritaustaan, taitoihin tai muihin ominaisuuksiin katsomatta.

 
Toiminta
Matalan kynnyksen maksuttomaan ja avoimeen vapaa-ajanviettopaikkaan ovat tervetulleita 
kaikki alueen 7–15-vuotiaat lapset ja nuoret arkipäivisin kello 12–17 ilman sitoutumispak-
koa. Toimelassa lasten on turvallista viettää aikaa yhteisöllisesti moniammatillisen työtiimin 
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ohjauksessa ja nauttia toisten lasten seurasta. Toimela tarjoaa tasavertaiset ja tarvelähtöiset 
osallistumismahdollisuudet. Toiminnassa tuetaan tasa-arvoa, osallisuutta, monikulttuurisuut-
ta ja moninaisuuden kunnioittamista. Toimela täydentää lasten ja nuorten tarvitsemia tasa-
vertaisia ja sitoutumattomia vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia.

Toimelan harrastusryhmät ovat maksutonta ja tasavertaista vapaa-ajantoimintaa. Suosi-
tuissa vertaisryhmissä osallistujat ovat tasavertaisia ja toimivat sekä tukijoina että tuettavina. 
Harrastusryhmiä ovat vuoden aikana olleet kädentaidot, liikunta, kokkis ja leffaryhmä. Myös 
Tampereen kaupungin Lupa harrastaa -ryhmät toimivat Toimelassa viikoittain kolmena eri 
päivänä.

Ryhmät tukevat vuorovaikutuksen lisääntymistä, pettymisensietokykyä, tasa-arvoista 
kohtaamista, ohjeiden ymmärtämisen lisääntymistä, sosiaalisia ja ryhmässä toimimisen tai-
toja, eri kulttuurien tuntemista, moninaisuuden kunnioitusta sekä suomen kielen oppimista. 
Lapset toimivat yhteisöllisesti moniammatillisen työtiimin valvonnassa ja vertaisten parissa. 
Lapset saavat onnistumisen kokemuksia, tukea, apua ja ymmärrystä aikuisilta ja toisilta Jo-
kaiselle lapselle yritetään löytää mielekästä tekemistä ja mahdollisuus päästä haluamaansa 
ryhmään.

Pienryhmätilanteet lisäävät lasten sosiaalisia taitoja ja niissä lapset saavat harjoitella 
turvallisesti vertaisten kanssa olemista ja erilaisia vuorovaikutustilanteita ilman pelkoa epä-
onnistumisesta. Ryhmissä lapset tutustuvat, ystävystyvät ja ovat ystäviä myös Toimelan ulko-
puolella. Lapsilla on mahdollisuus puhua päivän tapahtumista tai perheasioista turvallisen 
aikuisen kanssa. Varsinkin koronavuosien aikana lapsilla on tuntunut olevan kasvava tarve 
puhua ohjaajan kanssa ja saada kuuntelija heidän asioilleen.

Koronapandemian vuoksi rajoitimme toimintaa koko vuoden ajan terveysturvallisuus 
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1.. Avoin.toiminta.
2.. Vertaisryhmät
3.. Retket.ja.omat.tapahtumat
4.. Leirit.ja.yökylät
5.. Suomalaisen.kulttuurin..
. tuntemus
6.. Alueelliset.tapahtumat
7.. Arjessa.tapahtuva..
. yksilöllinen.ohjaus.ja.tuki
8.. Yhteistyö.alueen.muiden..
. lasten.ja.nuorten.parissa..
. toimivien.tahojen.kanssa
9.. Lupa.harrastaa.-kerhot
10.. Toiminta.sosiaalisessa..
. mediassa.ja.jalkautuvassa..
. työssä

toimintamuodot:
huomioiden. Ovet olivat koko ajan auki lapsille, 
mutta jouduimme rajaamaan osallistujamäärää 
niin avoimessa kuin ryhmätoiminnassa, retkillä ja 
tapahtumissa. Kaikkeen toimintaan, ryhmiin, ret-
kiin, tapahtumiin ja avoimeen toimintaan, otettiin 
aina rajoitusten sallima määrä lapsia. Jatkoimme 
vuonna 2020 alkanutta jalkautumista ja kohtasim-
me lapsia ja nuoria Hervannan kaduilla.

Vuoden aikana lapset pääsivät Toimelaan yö-
kylään neljä kertaa. Vuoden huippuhetki oli, kun 
Pirkanmaan Osuuskauppojen äänestyksen 2. sija 
osui kohdalle ja voittosummalla 21 lasta pääsi oh-
jaajien kanssa elokuussa retkelle Ähtäriin. Oli upe-
aa viedä lapset katsomaan pandoja ja nauttimaan 
lounas ravintolassa. Voittorahoilla ostimme myös 
sadalle lapselle puuhapussit, jotka olivat heille 
iloinen yllätys.

Keväällä lapset innostuivat erityisesti Haasta 
ohjaaja -päivistä, jolloin noin 30 lasta viikossa ki-
sasi ohjaajan kanssa esimerkiksi frisbeegolfissa ja 
pöytäfutiksessa. Kesän lomanaloitustapahtumassa 
lapset nauttivat jäätelöbaarista ja piknikistä sekä 
osallistuivat pihapeleihin ja olympialaisiin.

Toimelassa pystyttiin juhlimaan myös koro-
nasta huolimatta. Ystävänpäivää, syyskauden aloi-
tusta ja syyskauden päätöstä vietettiin monen kä-
vijän kanssa. Vappuna ilahdutimme kävijöitämme 
jakamalla 116 kaasuilmapalloa. Pääsiäisen ajaksi 
järjestimme lapsille aarrejahdin Toimelan pihaan. 
Mieleenpainuvin hetki oli ehdottomasti uuden 
henkilökunnan kanssa järjestetty Halloween-
juhla, johon odotettiin 50 lasta, mutta osallistujia 
tulikin yli sata. Toimela otti osaa myös lasten oi-
keuksien viikkoon järjestämällä erilaista ohjelmaa 
Toimelassa ja keskustelemalla lasten kanssa heidän oikeuksistaan.

Syksyllä Toimelassa järjestettiin jälleen Ahvenisjärven koulutalon 7-luokkalaisten ja pien-
ryhmien ryhmäytymispäivä, jossa harjoiteltiin yhdessä toimimista ja ohjeiden noudattamista. 
Toimelan rastilla jokainen luokka suunnitteli ja toteutti yhdessä kankaalle kangasvärein li-
pun, jonka se sai viedä mukanaan omaan luokkaansa.

Uudistimme aiemmin kaksi kertaa vuodessa pidetyn talokokouksen niin, että järjestäm-
me joka kuukausi Toimela-tuokion, jolloin se toimii enemmän Toimelan yhteisökokouksena. 
Lapset saivat ideoida, vaikuttaa toimintaan ja retkien sekä tapahtumien sisältöihin. Kävijöi-
den vuorovaikutus lisääntyi, koska työntekijät juttelivat paljon lasten kanssa isossa ryhmässä 
ja pohtivat yhdessä erilaisia asioita. Maahanmuuttajataustaiset lapset saivat toisistaan ver-
taistukea: he ymmärsivät toistensa kokemuksia ja jakoivat niitä. Suomeen muuttaneet lapset 
oppivat Toimelassa suomen kieltä, kun he olivat muiden lasten parissa.
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Toimelan uusi työntekijä Isa Syrjä piti syksyllä kahtena kertana kävijöille seksuaalikasva-
tusta, jonka sisällön hän oli kohdentanut nimenomaan lapsille. Tuokioissa käsiteltiin tunne-
taitoja, kaveritaitoja ja turvallista somen käyttöä. Lapset keskustelivat innokkaasti aiheesta ja 
kiitosta tuli myös vanhemmilta.

Yhteistyö ja kehittäminen
Vuoden aikana saimme luotua uusia yhteistyökumppanuuksia, joihin olemme tyy-
tyväisiä. Yhteistyötä suunniteltiin ja kehitettiin määrätietoisesti koronasta ja henki-
lökunnan vaihtumisesta huolimatta. Moniammatillinen NYT-tiimi kokoontui kaksi 
kertaa vuoden aikana keskustelemaan Hervannan alueen lasten ja nuorten asioista. 
Toimela kutsuttiin mukaan Tampereen kaupungin lasten ja perheiden kaakkoisen 
alueen Perhekeskus-tiimiin. Teams-ryhmän kautta pystymme olemaan yhteydessä 
tiimin jäseniin sujuvasti ja nopeasti ja tiedottamaan helposti toiminnastamme. On 
hienoa toimia yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja osallistua lasten 
hyvinvoinnin parantamiseen.

Tampereen kaupungin etsivän työn kanssa jalkauduimme Hervannan kaduille 
kohtaamaan asiakkaita. Suomen Icehearts ry alkoi pitää Toimelassa omaa perheryh-
mää ilta-aikaan. Heidän kasvattajansa, jotka työskentelevät Hervannassa aivan Toime-
lan viereisissä kouluissa, kävivät esittäytymässä Toimelassa. Tulevaisuuden yhteistyö-
kuvioistakin oli jo puhetta. SPR:n kohtaamispaikka Tampurin väki Hervannasta kävi 
myös tutustumassa Toimelaan. Myös heidän kanssaan on suunnitteilla uutta yhteis-
työtä. Ohjausryhmä järjestettiin keväällä Toimelassa, mutta syksyllä henkilökunnan 
vajauksen ja perehdyttämisvaiheen vuoksi se jäi pitämättä.
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Tilastot
Pääsimme tavoitteisiin yllättävän hyvin henkilökunnan vaihtumisesta ja koronahaasteista 
huolimatta. Toimelassa tilastoitiin 5080 yksittäistä käyntikertaa vuoden aikana. Tavoite oli 
7000, mutta tavoitteesta jäätiin hieman lasten koronasairasteluiden, pitkien karanteenien ja 
asiakasmäärien rajaamisen takia.

Toimelaan löysi tiensä vuoden aikana 367 eri lasta. Uusien kävijöiden määrä oli upeat 
173 lasta eli 47,1%. Tavoite oli 50 lasta. Aktiivisimmat ikäryhmät olivat pojissa ja tytöissä 
1–5-luokkalaisilla 4667 käyntiä vuodessa. Tavoittelimme erityistä tukea tarvitsevia ja maahan-
muuttajataustaisia lapsia. Tilaston mukaan eri kulttuuritaustaisten osuus kävijöistä oli 201 
lasta (54,8 %) ja erityistä tukea tarvitsevia oli 163 lasta (44,4 %).

Kevään aikana Toimelan avoin toiminta oli rajoitettua. Jaoimme kahdentoista viikon ai-
kana 589 puuha- ja kokkispakettia, jotta pystyimme tarjoamaan asiakkaillemme vapaa-ajalle 
mielekästä puuhaa. Avoimen toiminnan lisäksi päivittäiset vertaisryhmämme ovat vuoden 
aikana toimineet säännöllisesti ja niitä on pidetty yhteensä 119 kertaa. Vertaisryhmissä on 
ollut mukana 112 eri lasta ja käyntikertoja kaikissa ryhmissä yhteensä 509.

Keväällä, kun emme voineet kohdata lapsia avoimessa toiminnassa, aloitimme jälleen 
jalkautumiset. Kaksi kertaa päivässä työntekijät kohtasivat Hervannan kaduilla ja puistoissa 
lapsia ja nuoria, yhteensä kevään aikana tuli 1576 asiakaskohtaamista. Kesän aikana Toime-
laa lähestyttiin yhteistyökumppanin taholta, koska Hervannassa oli havaittu lasten ja nuor-
ten häiriökäyttäytymistä Keinupuiston alueella. Toimela pystyi vasta syksyllä kartoittamaan 
tilannetta alueella ja jalkautui kolme kertaa Hervannan kaduille Tampereen kaupungin et-
sivän työn kanssa. Tilanne oli jo 
rauhoittunut syksyn kylmenevi-
en iltojen tultua, mutta Toimelan 
kohderyhmää tavoitettiin ja he 
tulivatkin tutustumaan Toime-
laan.

Sosiaalinen media oli 
keväällä todella kovassa 
käytössä. Työntekijöi-
demme hauskat videot 
ja julkaisut keräsivät 
jopa tuhansia katselu-
kertoja; erityisen suosi-
tuksi nousi uusi alue-
valloituksemme TikTok. 
Kohderyhmäämme 
tavoitettiin myös Insta-
gramissa, Youtubessa, 
Facebookissa, Snapcha-
tissa ja WhatsAppilla. 
Yhteensä katselukertoja 
sosiaalisessa mediassa 
saatiin 23 497.
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Palautteet

lapset
Toimelassa.lapsilta.kysellään.palautetta.kirjallisesti..40.%.kyselyyn.vastanneista.lapsis-
ta.kertoi.saaneensa.uusia.kavereita..85.%.koki,.että.heillä.on.Toimelassa.kavereita..85.
%.kertoi.tekevänsä.mukavia.asioita.muiden.kanssa.ja.67,5.%.vastaajista.oli.oppinut.
uutta.Toimelassa.käydessään.

Toimela.kerää.tietoa.toiminnasta.lapsia.havainnoimalla.eli.niin.sanottujen.case-
kuvausten.avulla..Ne.kuvaavat.aidosti.Toimelan.merkitystä. lapsen.elämässä.tai.sitä,.
miten. he. kokevat.Toimelassa. käynnin.. Esimerkiksi. uusi. kävijä. kertoi:. ”Ohjaajat vai-
kuttavat kivoilta tyypeiltä, joille on helppo puhua ja teitä kiinnostaa oikeasti, mitä 
mulla on sanottavana”..Toiminnan.tärkeydestä.kertoo.myös.tämä.kävijän.palaute:.“En 
kerkeä jäämää Toimelaan, sillä mulla on menoa, mutta halusin tulla vain kertomaan 
päivän kuulumiset, sillä te ohjaajat ootte mulle todella tärkeitä.”.

YSTI:n.yhteinen.Vie.vanhus.ulos.-tapahtuma.oli.Toimelan.kävijöille.mieluinen:
”Toimelasta osallistui tapahtumaan neljä lasta, jotka olivat mukana saattamas-

sa ikäihmisiä ulos nauttimaan yhteisestä hetkestä grillikatoksella. Lapset olivat al-
kuun melko varautuneita, mutta kohtasivat vanhat ihmiset erittäin kunnioittavasti. 
Grillikatokselle päästyään he kuitenkin rentoutuivat ja juttelivat paljonkin vanhusten 
kanssa. Pojat kertoivat tykkäävänsä kovasti tapahtumasta ja eri sukupolvien kohtaa-
misesta. Tapahtumassa toteutui myös eri kulttuurien kohtaaminen.”

huoltajat
Kyselyyn.vastanneista.huoltajista.77.%.kokee,.että.heidän.lapsensa.tulee.toimeen.eri-
laisten.lasten.kanssa.ja.92,3.%,.että.lapsi.on.oppinut.Toimelassa.uusia.asioita..100.%.ky-
selyyn.vastanneista.mieltää.Toimelan.turvalliseksi.paikaksi.viettää.aikaa..Huoltaja.kertoi.
kyselyssä,.että:.”Vanhempana voimme olla varmoja, että lapsi on turvassa Toimelassa.”

työntekijät

Työntekijät. kokevat,. että. Toimela. on. turvallinen. paikka,. jossa. lapset. voivat. viettää.
aikaa. toisten. lasten. kanssa. eikä. lasten. tarvitse. olla. yksin. kotona..Toimelan. työtiimi.
vaihtui.lähes.täysin.syksyllä.ja.uudet.työntekijät.katsoivat.toimintaa.“uusin.silmin”..He.
pohtivat.toiminnan.tarkoitusta.ja.kasvatuskäsitettä.yhdessä..Työntekijät.kokivat,.että.
liian.isot.asiakasmäärät.eivät.palvele.lasten.hyvinvointia.ja.yksilöllinen.kohtaaminen.
jää.liian.vähäiseksi..Kehittämistyö.jatkuu.vuonna.2022..

Syksyn.aikana.Toimelan.seinät.saivat.uutta.väriä,.huoneita.järjesteltiin.uudelleen.
vastaamaan.paremmin.lasten.toiveita.ja.tarpeita..Pelikoneet.saivat.siirtyä.pienempään.
huoneeseen.ja.tilaa.tehtiin.puuhahuoneelle..Myös.lasten.leikkeihin.sopiva.huone.uu-
distettiin.ja.järjesteltiin..Lapsilta.saatiin.positiivista.palautetta.uudesta.sisustuksesta.

yhteistyökumppanit

Kysely.lähetettiin.yhdeksälle.yhteistyökumppanille,.joista.viisi.vastasi..Yhteistyökump-
paneista.80.%.oli. tyytyväisiä.yhteistyöhön.ja.100.%.koki.toiminnan.vaikuttavaksi. ja.
että.toiminnalle.on.tarvetta..Viestintää.on.edelleen.tulevaisuudessa.parannettava.ja.
kehitettävä..Yhteistyötahoista.100.%.suositteli.toimintaa.perheille/yhteistyötahoille.

.
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2. Tapaamispaikka TäkY

Täky on aikuisille suunnattua matalan kynnyksen 
vapaa-ajan toimintaa. Yksikkömme perustehtävänä 
on vahvistaa työelämästä syrjässä olevien kaupun-
kilaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Toiminta on 
vuonna 2021 muodostunut avoimesta kohtaamis-
paikkatoiminnasta oheistoimintoineen ja ohjatuista 
kädentaitopajoista, pienryhmistä, retkistä sekä vapaa-
ehtoistoiminnasta.

Kohderyhmänämme ovat erityisesti työelämän 
ulkopuolelle sijoittuvat tai muutoin haavoittuvassa 

henkilökunta

Yksikön vastaava: 
Milla.Kauhanen

Asiakastoiminnan 
koordinaattori: 
Johanna.Kotiniemi

Ohjaaja: 
Suvi-Tuuli.Vehviläinen

asemassa olevat aikuiset, mutta toiminta on avointa kaikille, jotka sitä kokevat tarvitsevansa. 
Ennaltaehkäisevän työn tavoitteena on vähentää osallistujien yksinäisyyden kokemusta ja 
kohentaa koettua hyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä mahdollistaa vertais- ja ystävyyssuhtei-
den rakentumista. Täkyn kaikki toiminta on päihteetöntä ja pääosin täysin maksutonta toi-
mintaan osallistujille. 

Loppuvuonna Täkyssä on ollut varsinaisen henkilökunnan lisäksi kaksi tuntityöläistä. 
Täkyn kävijöistä nousseita ja perehdytettyjä vapaaehtoisia on vuoden aikana ollut kahdek-
san ja opiskelijavapaaehtoisia kaksi. Lisäksi yhtä ryhmää on ollut pitämässä kaksi TAMKin 
terveydenhoitajaopiskelijaa ja muuten mukana toiminnassa on ollut kaksi TAMKin sosiono-
miopiskelijaryhmää, joissa yhteensä kymmenen opiskelijaa. Yhteistyötä on tehty myös taitei-
lija Mona Ratalahden kanssa, joka on vetänyt Täkyssä ryhmän, pajan ja yhden luennon.

Täkyn tavoitteita selkeytettiin ja tiivistettiin vuodelle 2021. 
1. Toimintaan osallistuminen vähentää  
 yksinäisyyden kokemusta.
2. Toimintaan osallistuminen edistää voimavarojen  
 vahvistumista ja koettua hyvinvointia.
3. Toimintaan osallistuminen vahvistaa yhteisöllisyyttä.
4. Toimintaan osallistuminen edistää vertais- ja  
 ystävyyssuhteiden rakentumista.
5. Toimintaan osallistuneet kokevat tulleensa autetuiksi.

Tavoitteet

Onnistuimme tavoittamaan hyvin kohderyhmää, jolle yksinäisyys on yksi isoimmista 
syistä toimintaan osallistumiselle. Onnistuimme myös vähentämään yksinäisyyden kokemus-
ta yli tavoitteemme. Etenkin pienryhmien palautteissa tulos näyttäytyi erinomaisena. Aset-
tamamme tavoitteet voimavarojen vahvistumisesta ja koetusta hyvinvoinnista saavutettiin. 
Erityisesti pienryhmissä onnistuttiin, mutta myös muu toiminta pääsi tavoitteeseen hyvin. 
Vapaaehtoistoiminnassa tulos oli heikompi, vain puolet vastanneista koki voimavarojen li-
sääntyneen. Vuosi oli vaikea meidän vapaaehtoistoimintamme kannalta, sillä toimintaa oli 
hankala järjestää rajoitusten vuoksi.

Yhteisöllisyys Täkyn toiminnassa on vahvistunut sekä kyselyjen että havaintojen perus-
teella. Kävijöille on annettu vastuuta ja sitä on myös kannettu. Luottamusta ja osallisuutta 
lisäämällä on saatu aikaan sitoutumista. Toiminnan kautta on myös syntynyt ystävyyssuh-
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teita, jotka kantavat Täkyn seinien ulko-
puolelle. Vertaissuhteita syntyi etenkin 
pienryhmissä. Tavoitteet saavutettiin 
kaikissa kyselyissä.

Täkyssä annettiin palveluneuvon-
taa tai tukea 21 henkilölle yksilöllisesti 
72 kertaa. Mittaustavasta riippuen ta-
voite autetuksi tulemisesta saavutettiin 
tai jäätiin hiukan alle. Tavoitteen seu-
rantatapaa on aikomus kehittää vuon-
na 2022. Kyselyiden perusteella 96 % 
suosittelisi toimintaamme kaverilleen/
asiakkaalleen. 

Sosiaalisen tuen mallissa tunniste-
taan oletetun tuen käsite. Tämä merkit-
see sitä, että kun tukea tiedetään ole-
van saatavilla, edistää se terveyttä jopa 
enemmän kuin itse tuen saaminen. Tee-

toimintamuodot:
1.. Avoin.ilta-aikainen..
. kohtaamispaikka
2.. Ohjattu.vapaa-ajan..
. toiminta
3.. Retket.(maksuttomia.tai..
. pienellä.omavastuulla)
4.. Pienryhmät.
5.. Vapaaehtoistoiminta
6.. Palveluneuvonta.ja
7.. Yhteistyö.muiden..
. toimijoiden.kanssa.

ma havaittiin dialogisessa keskustelupiirissä, jossa 
kaikki keskusteluun osallistuneet kävijät olivat 
sitä mieltä, että oloa helpottaa jo tietoisuus siitä, 
että on Täky, johon voi tulla, eikä tarvitse olla yk-
sin. Tätä tukevat myös ohjaajien havainnot. Tämän 
tuen näkyväksi tekeminen tai tuloksen mittaami-
nen on vaikeaa, mutta on tärkeää tiedostaa näkö-
kanta toiminnassa ja sitä suunniteltaessa. Olemme 
vastanneet tähän tarpeeseen muun muassa sillä, 
että kohtaamispaikka on aina auki, vaikka toimin-
noissa olisi esimerkiksi retki (muutamaa poikkeus-
ta lukuun ottamatta).

Toiminta
Vuonna 2021 olemme järjestäneet avointa, päih-
teetöntä, iltapainotteista ja yhteisöllistä vapaa-
ajan toimintaa aikuisille neljänä päivänä viikossa 
pääsääntöisesti tiistaina, keskiviikkona ja torstai-
na kello 15–19 ja perjantaina kello 15–17. Lisäksi 
olemme vapaaehtoisten voimin pitäneet toisinaan 
pidennettyä aukioloa perjantaisin klo 17–19. Lop-
puvuonna olemme pilotoineet lauantain aukioloja 
kävijöiden toiveesta kahtena viikonloppuna. Kesä-
sulku oli tänä vuonna vain kolme viikkoa, sen aika-
na oli ohjelmassa yksi vapaaehtoisen pitämä retki.

Vuoden aikana toteutui yhdeksän pienryh-
mää; Etä-kässä, Yhteisötaideryhmä Zoomissa, ku-
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vataideterapeuttinen Kuvan kautta -ryhmä, pääosin terveydenhoitajaopiskelijoiden vetämä 
Tsemppiryhmä, Naistarin kanssa yhteistyössä järjestetty Naisten ryhmä, Nuorten aikuisten 
ryhmä, Mona Ratalahden Stand Up -ryhmä, Kuva-ryhmä ja vapaaehtoisen pitämä Kokki-ryh-
mä.

Mielenkiintoinen kokeilu oli Yhteisötaideryhmä Zoomin kautta. Se onnistui yli odotus-
ten, tuotoksia voi käydä katsomassa Täkyn Facebook-sivuilta. Ryhmien vetovoima vaihteli 
pitkin vuotta. Yleisellä tilanteella oli paljon vaikutusta myös ryhmiin. Kuvan kautta -ryhmä 
järjestettiin lopulta hybridinä, jolloin paikalle saattoi tulla, mutta etäosallistuminen oli myös 
mahdollista. Enimmäkseen osallistujat tulivat ryhmään etänä. Se ei ollut paras mahdollinen 
tapa toimia tuonkaltaisessa luottamuksellisessa ryhmässä, mutta siinä tilanteessa paras mah-
dollinen vaihtoehto. Emme kuitenkaan halunneet ryhmiä peruuttaa, koska niiden merkitys 
osallistujille oli ilmeinen.

Kun vihdoin keväällä pääsimme toteuttamaan retkiä, niitä olikin sitten ohjelmassa vä-
hintään kerran viikossa. Koko vuoden retkimäärä oli 32, joka oli 12 enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Osallistumiskertojakin retkille tuli 73 % edellistä vuotta enemmän. Suosituimpia ret-
kikohteita olivat Viikinsaari, Vähäsillan leirikeskus, Kiviniityn kotieläinpuisto Sastamalassa ja 
tietenkin Tappara-Ilves jääkiekko-ottelu. Erityisesti mieleen jäi myös Pyynikin Aikamatkoille 
tehty retki, jossa syntyi yhteinen taideteos koristamaan Kulkutautisairaalan aitaa. Tunnelmal-
linen Kortejärventila ja Kirkkokiven laavu Teiskossa olivat myös mieleenpainuvia.

Ilon ja Valon -viikko lähti vapaaehtoisten ideasta. Mukaan saatiin TAMKin opiskelijoita ja 
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niin syntyi tapahtumaviikko syyskuulle. Se sisälsi muun muassa taidetta Suolijärvellä ja jump-
paa Vesitornin kentällä. Letut ja yhteislaulu grillillä taisivat kuitenkin olla viikon kohokohta. 
Täkyn vapaaehtoiset olivat myös järjestämässä pidennettyjä aukioloaikoja, vetämässä retkiä 
ja toimivat myös pienryhmien ohjaajina.

Myös tapaamispaikassa tapahtui. Lähes viikoittain oli ohjelmassa kädentaitotekemisiä. 
Kässä-pajojen tekemiset seurasivat vuodenkiertoa niin, että kesällä tehtiin muun muassa 
pöytäliinapainoja ja kukkaseppeleitä, joulun alla muun muassa kynttilöitä ja paperitähtiä. 
Suosituimmiksi tekemisiksi nousivat saippuan ja huulivoiteen sekä makrameen ja havuk-
ranssien valmistus. Tykättyjä olivat myös muun muassa onnittelu- ja juhlakorttien teko, kivi-
maalaus, kierrätyspaja sekä vaatteiden kierrätystori. 

Erilaiset visat, kävijöiden tai ohjaajien pitäminä, olivat ohjelmassa läpi vuoden. Bingo ja 
lautapelit innostivat myös. Grillaus pihapiirissä olevalla taloyhtiön grillillä oli edelleen pidet-
ty toimintamuoto. Kaikilla ei grilliä löydy omasta pihapiiristä ja vaikka löytyisikin, on se aina 
mukavampaa yhdessä porukalla. Joulun alla kokoonnuttiin kahteen kauttaukseen syömään 
jouluruokaa. Koronarajoitukset haastoivat meitä, mutta lopulta erilaisin järjestelyin onnis-
tuimme viettämään mukavan jouluisen hetken kävijöidemme kanssa.

Koronan vaikutukset toimintaan
Korona vaikeutti toimintaa etenkin alkuvuonna, kun rajoitukset osin sulkivat kas-
vokkaisen toiminnan tai rajasivat sen kuuteen henkilöön. Kävijät reagoivat pitkin 
vuotta uutisointiin sekä rajoituksiin ja pahimpina aikoina tapaamispaikassa oli 
hiljaista. Myös toiminnalla pyrittiin aina vastaamaan ajantasaisesti ja reagoimaan 
nopeasti. Kun kasvokkaisessa toiminnassa oli rajoituksia, lisättiin pienryhmiä ja 
etätoimintaa. Kun retket olivat mahdollisia, lisättiin niitä kalenteriin runsaasti. 
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Tilastot
Toimintaan osallistui vuoden aikana 331 henkilöä. Uusien kävijöiden osuus kokonaiskävijä-
määrästä lisääntyi reippaasti vuoden aikana, vaikka isompia tapahtumia ei ollut, kuten edel-
lisenä vuonna esimerkiksi Sirkuskahvila. Kaikista kävijöistä uusien kävijöiden prosenttiosuus 
on noussut edellisestä vuodesta noin 35 % ja uusista kävijöistä joka viides tuli uudelleen 
toimintaan. Toiminnassa saavutettiin myös enemmän varsinaista kohderyhmää, kun lasten 
eli alle 18-vuotiaiden osuus pieneni runsaasti kokonaiskävijämäärän pysyessä lähes samana. 

Käyntikerroissa oli pientä laskua, vuoden aikana toimintaan tuli 1927 käyntikertaa. Tuloksen 
voi katsoa olevan kuitenkin hyvä, kun sen suhteuttaa siihen, kuinka paljon erilaisia rajoituk-
sia kohtaamisille oli asetettu vuoden aikana. Asiakastoiminnan tuntien määrä kasvoi 41 %. 
Tämä osin selittyy ohjatuilla pienryhmätoiminnoilla, jotka järjestettiin samaan aikaan koh-
taamispaikkatoiminnan kanssa. Loppuvuodesta pilotoimme kävijöiden toiveissa olleita lau-
antain aukioloaikoja ja ne vaikuttivat olevan suosittuja, joten toimintaa jatketaan laajemmin 
2022. Keskimääräinen viikkotuntien määrä nousi 18 tuntiin.

Täkyn toiminnoista avoin 
tapaamispaikka veti eniten 
väkeä vuonna 2021.

Täkyn  
käyntikerrat  
ja kävijä- 
määrät koko 
toiminnan 
ajalta.
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palauTTeeT

henkilöstö
Täkyn.toiminnassa.mukana.olleet. työn-
tekijät. vastasivat. itsearviointikyselyyn.
eli. Kymppikyselyyn. loppuvuodesta..
Vuoden.2021.keskiarvo.asteikolla.0–4.oli.
3.2,.mikä.on.lähes.sama.kuin.edellisenä.
vuonna.. Teimme. myös. Pokka-arvioin-
tityökalun. kautta. laajemman. kyselyn,.
jonka.keskiarvo.oli.3.6.asteikolla.1–4..

Itsearviointikyselyssä. nousi. esille.
tyytyväisyys.saavutettuihin.tuloksiin.

“Toiminnalla on tavoitettu korona-ajas-
ta huolimatta uusia ihmisiä, joista osa on myös jäänyt toimintaan.” 

”Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet tekemiseen suuresti, mutta jos se huomioi-
daan, niin tekemiset ovat aina tähdänneet tavoitteiden toteutumiseen.” 

Kehittämismyönteistä.ilmapiiriä.pidettiin.myös.arvossa..“Henkilöstöä kannustetaan 
kehittämään osaamistaan ja tähän ollaan myös valmiita resursoimaan aikaa”..Li-
säksi. henkilöstön. työhyvinvoinnin. nähtiin. parantuneen.. “Työhyvinvointi yksikös-
sämme on ollut hyvällä tasolla ja se varmasti heijastuu positiivisesti myös kävijöi-
hin.”

Toiminnan.kehittämiskohteiksi.mainittiin.nuorten.aikuisten.saaminen.mukaan.toi-
mintaan..Resurssien.riittämisestä.oli.myös.huolta..“Jatkossa olisi tärkeää saada työ-
panos ja aika pysymään vähintään tällä tasolla kuin se nyt on.” .Nähtiin. tärkeäksi.
myös,.että.kohtaamispaikassa.on.ohjattua.toimintaa..“Pelkkä tapaamispaikka ilman 
suunniteltua ohjelmaa ja tavoitteellista toimintaa ei ole kävijöitä palvelevaa.”

yhteistyökumppanit
Keräsimme. yhteistyökumppaneilta. palautetta.
toiminnastamme. ja. yhteistyöstä.. Toimintamme.
nähtiin. tarpeellisena,. laadukkaana. ja. monipuoli-
sena. ja. sille. nähtiin. olevan. tarvetta. myös. jatkossa.
(kaikissa. keskiarvo. 4,. asteikolla. 1–4).. Kehittämistä.
nähtiin.olevan.toiminnan.näkyvyydessä,.keskiarvo.
2.9.. Saimme. myös. positiivista. avointa. palautetta:.
”Yhteistyömme oli sujuvaa!”, ”...projekti eteni aina 
mutkattomasti.”,.”Toiminta näyttäytyi lämpimänä, 
avoimena ja kaikki olivat tervetulleita Täkylle.” Toi-
minnan. vahvuuksina. nähtiin. toiminta-ajat,. moni-

puolisuus,.yhdenvertaisuus,.arvostava.kohtaaminen,.asiantunteva.henkilöstö,.paikal-
lisuus.ja.verkostoituminen..”TÄKY on mielestäni ollut yhteistyössä ja sen muodoissa 
erittäin joustava, joten yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa lähes mitä tahansa!”
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kävijät

Kävijöiltä. kysyttiin. palautetta. toiminnasta. ja. sen. vaiku-
tuksista.vuosittaisella.kirjallisella.kyselyllä..Lisäksi.heiltä.
kerättiin. palaute. myös. kevätkaudelta. ja. erikseen. pien-
ryhmistä.. Palautekyselyt. on. laadittu. tavoitteiden. poh-
jalta..Kävijät.antavat.palautetta.myös.kasvokkain...Täkyn.
kävijöiden.vaikuttamisfoorumeina.toimivat.yhteisöpala-
verit,.joita.on.vuonna.2021.järjestetty.kolme.kertaa..Yh-
teisöpalavereissa.kävijät.voivat.antaa.palautetta.yksikön.
toiminnasta,. keskustella. toiveiden. mukaan. eri. aiheista.
sekä.vaikuttaa.Täkyn.tekemisten.sisältöön..

Uutena. tapana. loppuvuodesta. otettiin. käyttöön.
dialoginen.keskustelupiiri,.johon.kutsuttiin.Täkyssä.usein.
käyviä..Siellä.toimintaa.pohdittiin.suhteessa.tavoitteisiin..
Palautteissa.näkyi,.kuinka.Täkystä.oli. löydetty.kavereita.
ja.jopa.ystävystytty.

”Olen saanut hyvän ystävän, jonka kanssa voi käydä  
lenkillä ja keskustella.”

”Uusien ihmisten tapaaminen tärkeää”.

Kävijät.kokivat.toimintaan.osallistumisen.antavan.myös.
voimavaroja.ja.piristävän..

”Vaihtelua arjen haasteisiin ja tylsyyteen.  
Vie ajatuksia pois omista  haasteista.” 

“Kuntosalikäynnit on terapiaa.” 

”Muutama tunti Täkyllä helpottaa oloa ja on  
helpompi mennä  kotiin loppuillaksi.” 

”Päivä pelastettu, kun tulee tänne.”

”Täky on henkireikä.”

”Valopilkku.”

“Tämä on PARAS PAIKKA!”

Ohjaajien.läsnäolo.oli.myös.tärkeää.

“Kiva kun on ohjaajia, jotka tekevät vaikka mitä meidän 
kanssa.”

“Ihanaa, että on ihmisiä, jotka jaksavat tsempata.”

“Ohjaajat on kaikki lupsakoita ja mukavia.”

Kyselyiden. perusteella. 96. %. suosittelisi. toimintaamme.
kaverilleen.tai.asiakkaalleen.
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Yhteistyö
Täkyn ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Ohjausryhmään kuuluu toimi-
joita Taimi ry:ltä, Mielen ry:ltä, Tampereen kaupungilta, seurakunnalta, TAMK:lta, Setlementti 
Tampereelta, PAEKilta sekä Tampereen A-killalta.

Yhteistyö Tampereen Setlementin Hervannassa toimivan Naistarin kanssa jatkui Nais-
ten-ryhmän muodossa pitkin vuotta. Lisäksi Naistarin ja Sopimusvuoren Nätiks-pajan kanssa 
järjestimme syksyllä Naisten hemmotteluiltapäivän jo toista kertaa. Se oli jälleen onnistunut 
yhteisponnistus, joka tuotti hyvää mieltä monelle.

Taiteilija Mona Ratalahden kanssa järjestimme Stand Up -pienryhmän, Näkökulmakuutio 
- näkökulman vaihtamisen työpajan sekä performanssiluennon. Monan saama kulttuurirahas-
ton apuraha päättyi kesän jälkeen, joten yhteistyömme jää nyt ainakin hetkeksi lepäämään.

SPR Tampurin pop-up pisteellä Kauppakeskus Duossa vierailimme syksyn mittaan. Koh-
tasimme uusia ihmisiä ja järjestimme sinne myös pienimuotoista toimintaa. Yhteistyö sujui 
hyvin ja Tampurin onkin tarkoitus avata pysyvä kohtaamispaikka Hervantaan.

TAMKin kanssa yhteistyö on ollut monipuolista. Terveydenhoitajaopiskelijat pitivät 
Tsemppi -ryhmää alkuvuonna. TAMKin opiskelijoiden kaksi projektitiimiä halusi tarttua mei-
dän heille ehdottamiim-
me aiheisiin. Toinen koski 
Ilon ja Valon - viikkoa ja 
toinen sosionomiopiske-
lijoiden mahdollisuutta 
tehdä vapaaehtoistyötä 
Täkyssä samalla kerryt-
täen opintopisteitä. Yksi 
TAMKin kautta tullut va-
paaehtoinen oli Täkyssä 
vuoden aikana. 

Ilon ja Valon viikko oli TAMKin opiskelijoiden ja Täkyn vapaaehtoisten ideoima  
tapahtumaviikko. Tässä valmistaudutaan maalaamaan maisemia Suolijärvellä.
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3. Verkko

Verkossa välitämme hervantalaisille ikäihmisil-
le ja vammaisille henkilöille vapaaehtois- ja ver-
taisapua ja tuemme näin asiakkaidemme kotona 
asumista, edistämme heidän hyvinvointiaan ja en-
naltaehkäisemme yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. 
Vapaaehtoiset ja asiakkaat saavat avunvälityskei-
kasta vastavuoroisen ilon kokemuksen. Toimin-
tamme edistää myös vapaaehtoisten toiminta-
kykyä ja sosiaalisia suhteita ja heille on tarjolla 
ammatillisesti ohjattua vertaistukea ja vertaisten 
ohjaamia harrastusryhmiä. 

Ohjaamme yhdessä eteläisen seurakun-
nan kanssa omaishoitajaryhmää. Meillä on kaksi 
avointa asiakaskahvilaa. Vapaaehtois- ja vertais-
toiminnan lisäksi työmme on monimuotoista ja 
verkostomaista yhteistyötä alueen muiden toimi-
joiden kanssa. 

Verkossa on ollut kymmenen Tampereen 
yliopiston sosiaalityön opiskelijaa 24 tunnin va-
paaehtoisharjoittelussa ja kaksi Tampereen Am-
mattikorkeakoulun sairaanhoitaja-opiskelijaa 70 
tunnin harjoittelussa.

Arkea ovat poikkeuksellisesti syksyllä pyö-
rittäneet Tiina ja Tanja, kun Minna on työskennel-
lyt osa-aikaisena esihenkilön sijaisena Toimelassa 
lasten parissa. Verkossa on ollut vuoden aikana 3 
kehittämispäivää.

Osallistuimme Stean jatkuvan raportoinnin 
pilottiin, jossa raportoimme toimintaamme kol-
men kuukauden kvartaaleissa ja teimme asiakkail-
le yksinäisyys- ja vapaaehtoisille osallisuuskyselyt.

henkilökunta

Yksikön vastaava ja yhdistyksen  
toiminnanjohtaja:.
Riitta.Kraatila
Vapaaehtoistoiminnan  
koordinaattorit:.
Minna.Naukkarinen.ja..
Tiina.Virnes
Yhteisökoordinaattori:  
Tanja.Juvani

1)  Asiakkaiden toimintakyky säilyy ja sosiaaliset   suhteet vahvistuvat
2)  Toiminnassa on mukana riittävästi innostuneita  ja motivoituneita   
 vapaaehtoisia
3)  Vapaaehtoisten ja omaishoitajien toimintakyky pysyy yllä ja 
 sosiaaliset suhteet vahvistuvat ammatillisesti ohjattujen, 
 kuukausittain kokoontuvien vertaisryhmien avulla
4)  Vapaaehtoisten ja omaishoitajien toimintakyky pysyy yllä ja sosi-
 aaliset suhteet vahvistuvat vertaisohjattujen harrasteryhmien avulla
5)  Yhteistyö ja kehittäminen paikallisissa, alueellisissa ja  
 valtakunnallisissa verkostoissa on tuloksellista
6)  Viestintämme tavoittaa kohderyhmät

Tavoitteet

Helmikuussa juhlittiin toiminnanjoh-
tajamme ja Verkon vastaavamme 
Riitta Kraatilan 20 vuotta Verkon pal-
veluksessa! Kerrankin onnistuimme 
yllättämään Riitan, sillä hän oli itse 
unohtanut koko jutun. Yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja Sirpa 
Koivu ojensi lahjaksi  viikon palkallis-
ta lomaa.
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Vapaaehtoistoiminta ja avunvälitys
Verkon ammattimaisesti koordinoitu, maksuton vapaaehtoisapu pitää yllä hervantalaisten 
iäkkäiden ja vammaisten ihmisten toimintakykyä ja vahvistaa heidän sosiaalisia suhteitaan. 
Avunvälitys on avoinna ma–to klo 9–15 ja pe 9–14. Siihen kuuluu palveluohjausta.

Välittämämme apu on naapuriavun luonteista, sosiaalista kanssakäymistä, ei ammatil-
lista toimintaa. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus työntekijän tukeen 24/7. Käytössämme on 
kertaluonteisen avun malli, jossa työntekijämme koordinoivat toimintaa sopimalla yhden 
keikan kerrallaan asiakkaan ja vapaaehtoisen kanssa. Asiakkaan luona käyvä vapaaehtoinen 
vaihtuu viikoittain.

Tänä vuonna olemme tavoitelleet erityisesti uusia asiakkaita ja vapaaehtoisia. Asiakaslis-
tamme on kokenut isoja muutoksia, kun monet pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat päättyneet.

Keikkamäärällisesti eniten on annettu ulkoiluapua (414), seurana oloa (266), maskien  
jakoa (212), asiointi- (172) ja harrastusapua (165). Tunneissa laskettuna ulkoilu on edelleen  
ykkönen (694), sitten tulevat maskien jako (670) seurana olo (515,5), harrastusapu (406,5)  
ja lääkärisaatot (399,5).

2020 poikkeusoloista ja karanteenista kertynyt elektiivisten toimenpiteiden ja tutkimusten 
taakka purkautui edelleen ja näkyi välillä jopa 10 lääkäri- ja tutkimussaattokeikkana viikossa. 
Hervannan kotihoito antoi meille kiittävää palautetta: ”Olisimme ihan pulassa, jos teidän 
vapaaehtoisia ei olisi olemassa.”

Tampereen kaupungin maskinjakopisteellä Hervannan Cinolassa vapaaehtoisemme 
ovat auttaneet edelleen tiistaisin ja perjantaisin, syksystä 2021 alkaen täysin Verkon porukal-
la, sitä ennen yhdessä SPR:n ja aivan aluksi 2020 kaupungin työntekijöiden kanssa.

Toiminta 1. vapaaehtoistoiminta ja avunvälitys,
2. vertais- ja harrastusryhmät,
3. avoimet asiakaskahvilat sekä
4. yhteistyö ja kehittäminen.

Verkon 
toiminta- 
muotoja 
ovat:
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Vertais- ja harrastusryhmät
Erilaisia ammatillisesti ohjattuja sekä ver-
taisohjaajien vetämiä säännöllisesti ko-
koontuvia ryhmiä eri kohderyhmille on 
ollut 11.

Ammatillisesti ohjatun kahden 
ryhmän – Hervannan ja Kaukajärven 
omaishoitajien sekä Verkon vapaaehtois-
ten – kuukausittaisissa kokoontumisissa 
mahdollistetaan vertaistuki, työnohjauk-
sellinen keskustelu ja tiedotus. Verkon va-
paaehtoisilla oli vuoden aikana 7 kuukau-
sikokoontumista. Kevään kokoontumiset 
jouduttiin perumaan koronatilanteen 
takia. Helmikuussa järjestimme 8 päivää 
lähelläsi –kampanjan puitteissa ulkoilu-
tapahtuman vapaaehtoisille grillaamisen 
ja juttelun merkeissä Ystin toimiston pi-
hassa. Kesäkuussa kokoontuminen pi-
dettiin Hervannan kirkon sisäpihalla ja 
syksyllä kuukausittain Toimelassa. Vuosi 
huipentui pikkujouluihin haitarimusiikin 
ja jouluruokailun merkeissä Konnun keit-
tiön tiloissa. Kokoontumisissa yhteisöllisyyden tunne on ollut käsin kosketeltava.

Verkon ja seurakunnan yhteinen omaishoitajaryhmä kokoontui keväällä Hervannan yh-
teisökeskus L8:ssa, syksyllä toiminta normalisoitui. Seurakunnan resursseja ei kuitenkaan 
ollut käytettävissä ryhmän ohjaamiseen vuonna 2021. Omaishoitajia oli vuoden aikana 13, 
ryhmässä aloitti 2 uutta. Virkistyspäivänä Vähäsillan leirikeskuksessa omaishoitajat nauttivat 
hieronnoista, saunasta ja herkullisesta ruoasta. Vuosi huipentui jouluruokailuun.

Vapaaehtoisemme ja omaishoitajaryhmäläisemme ovat käyneet vapaaehtoisten ohjaa-
missa vertaisharrasteryhmissä: puutyö, savityö, kävelyryhmä, kuntosali, tanssiryhmä, pelurit 

Vapaaehtoisten jouluruokailu 
Konnun keittiön ravintolassa

Omaishoitajaryhmä kokoontuu 
Hervannan yhteisökeskus L8:ssa.
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ja Digitällit. Keväällä järjestimme työntekijöiden ohjaamia kävelyitä vapaaehtoisille. Kun ne 
muuttuivat vapaaehtoisten omaehtoisiksi kävelyiksi, toiminta hiipui. Työntekijän ohjaama 
Teams-ryhmä tapasi keväällä viisi kertaa virtuaalisesti.

YSTI ry:n ja Paikalliskulttuurin Edistäjät Paku ry:n yhteinen avoin käsityökerho Sutturat 
on kokoontunut kerran kuussa koronarajoitusten puitteissa, yleensä Ystin toimistolla ja ker-
ran yhteisökeskuksella.

Kaksi Verkon työntekijää ohjasi vapaaehtoisille ja omaishoitajille kaksipäiväisen Mielen-
terveys elämäntaitona MTEA®1 –koulutuksen. Vapaaehtoiset osallistuivat työntekijän kanssa 
Ikäinstituutin Helppoja senioritansseja –koulutukseen. Tansseja kokeiltiin käytännössä kah-
vila-asiakkaiden kanssa.

Syksyn aikana vapaaehtoiset ja omaishoitajat nauttivat Pyynikin kesäteatterin Tohve-
lisankarin rouvasta ja Tampereen Teatterin Valehtelijan peruukista. Syksyinen luontoretki 
suuntautui vapaaehtoisten kanssa Vähäsillan leirikeskukseen.

Vapaaehtoisten päivänä 3.12. kiitimme kaikkia vapaaehtoisiamme viestillä: ”Kiitos! On 
ihmisiä, jotka pienillä teoillaan ja läsnäolollaan tekevät maailmasta vähän paremman 
paikan. Ovat kuin manteli jonkun puurossa. Sinä olet sellainen! Hyvää vapaaehtoisen 
päivää! t. Verkon väki”.  Saimme paljon lämpimiä kiitoksia.

Avoimet, ammatilliset asiakaskahvilat
Asiakkaita, vapaaehtoisia ja muita kävijöitä piristävät viikoittain auki olevat, ammatillisesti 
ohjatut avoimet asiakaskahvilat.

Tiistaikahvila on kokoontunut noin 15 vuoden ajan kerran viikossa kaksi tuntia ker-
rallaan, viime vuodet Hervannan nuorisokeskus Kupolissa. Paljon kotona aikaa viettävälle 
vanhukselle matalan kynnyksen kohtaamispaikassa käynti on viikon kohokohta. 

Keväällä rajoitusten sulkiessa kahvilan, kahvila-asiakkaille tarjottiin vapaaehtoisten ul-
koilu- ja juttuseuraa. Helmikuussa osallistuimme 8 päivää lähelläsi -tapahtumaan yhteisellä 

Ahvenisjärven retkellä 8 päivää 
lähelläsi -tapahtumassa.
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kävelyllä kahvilan kävijöiden, vapaaeh-
toisten ja työntekijän kanssa. Huhtikuussa 
järjestimme heille kaksi kävelyretkeä Her-
vannassa. 

Uutena toimintana kokeilimme kah-
vilanpitoa Hervannan yhteisökeskuksessa 
26.5. Syksyllä avasimme siellä keskiviikko-
kahvilan, joka on toiminut säännöllisesti 
siitä asti ja saavuttanut vakituiset kävijät 
pääosin saman talon asiakkaista. Korona-
rajoitusten aikana pidimme kahviloita 10 
hengen rajoituksin.

Kahviloissa pyrimme tukemaan osal-
listujien omatoimista selviytymistä ja hy-
vinvointia toiminnallisten menetelmien 
avulla. Olemme opetelleet yhdessä seni-
oritanssia, avautuneet kulttuurisille koh-
taamisille kokemusasiantuntija Mahmoud 
Machadin kanssa, tehneet yhdessä KoKo-
hankkeen kanssa karjalanpiirakoita Lähde-
päivän kunniaksi, grillanneet makkaraa ja 
nauttineet musiikista, muistelusta, liikun-
nasta ja kädentaidoista. Vuosi huipentui 
molempien kahviloidemme perinteisiin 
puurojuhliin viimeisillä kerroilla.
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Yhteistyö ja kehittäminen
Yhteistyön tavoitteena eri toimijoiden kanssa on kehittää vapaaehtoistoiminnan palveluita ja 
apuja vastaamaan asiakkaiden jatkuvasti muuttuvia tarpeita. Päivittäistä, kiinteää yhteistyötä 
olemme vuoden aikana tehneet Tampereen kaupungin Hervannan alueen asiakasohjausyk-
sikön ja kotihoidon työntekijöiden kanssa. Viikoittaista yhteistyötä teemme Tampereen kau-
pungin yhteisökeskus L8:n, Sointu Senioripalveluiden, Keinupuiston lähitorin, Ikäihmisten 
perhekoti Ilontupan ja Kontu-Hopeakallion kanssa. Tärkeimpien arjen yhteistyökumppanei-
den kanssa kehitämme yhdessä toimintaa ohjausryhmässä, jossa Verkko toimii koollekutsu-
jana. Vuoden aikana tapasimme kerran.

Lisäksi teemme paljon paikallista kehittämistyötä muiden hervantalaisten toimijoiden ja 
Ystin muiden yksiköiden kanssa sekä alueellista ja valtakunnallista verkostotyötä pirkanmaa-
laisten ja valtakunnallisten vapaaehtoistoimijoiden, sosiaalialan järjestöjen ja liittojen sekä 
Tampereen kaupungin ja Järjestöedustamon kanssa.

Verkko sai vuoden aikana näkyvyyttä KoKo-hankkeen tekemällä esittelyvideolla, Valtio-
neuvoston, Opetusministeriön, Ellun Kanojen ja järjestöjen yhteisessä Suomi toimii –kam-
panjassa, vapaaehtoistyö.fi:n viestintäkampanjassa ja SOSTE:n uutiskirjeessä, jossa mainittiin 
yhdistyksemme Vuoden vapaaehtoistoimija 2020 -palkinnon voittamisesta ja juhlatilaisuu-
desta 2021 alussa Tampereen kaupungin raatihuoneella.

Huhtikuussa järjestimme kaksipäiväisen roskienkeräystempauksen yhdessä Venlantu-
van kanssa. Tampereen kaupunki lainasi Verkolle pihdit, Keinupuiston väki lahjoitti roska-
pusseja ja Hervannan tiedotusyhdistys hanskoja. Idea lähti hervantalaisen kotiäidin some-
kirjoituksesta. Verkosta mukana oli 24 vapaaehtoista. Lauantaina 8.5. tempaisimme jälleen 
osana Tampereen kaupungin, Ekokumppaneiden ja Pirkanmaan Jätehuollon siisteystalkoita.

Toukokuussa Verkon vapaaehtoiset osallistuivat viimevuotiseen tapaan TampereMission 
Vähäsillan kevättalkoisiin.

Voi hyvin -viikolla kesäkuun alussa vapaaehtoisemme veivät asiakkaat Hyvän mielen 
kävelyille yhteistyössä Venlantuvan, Suomi-Venäjä-seuran, Kontu-hopeakallion, Keinupuis-

Ryhmäkuva Hyvän mielen kävelyltä, jossa mukana  
Suomi-Venäjä-seuran Karjalan kulkuniekat, Keinu- 
puiston ryhmäkodin väkeä, Verkon vapaaehtoisia  
ja Kontu-Hopeakallion asukkaita
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ton ja Hervannan yhteisökeskus L8:n 
kanssa. Todellinen paikallisen yhteistyön 
onnistuminen! Kesäkuussa virkistimme 
asiakkaita myös luonnon helmassa Maja-
rannassa. 

Lokakuussa Vanhusten viikolla järjes-
timme pitkästä aikaa juttelutorin kauppa-
keskus DUO:ssa SPR:n Tampurin Pop up 
-tiloilla. Neljän tunnin aikana työntekijät 
ja vapaaehtoiset saivat aitoja kohtaamisia 
ja jutteluhetkiä miltei 80. Uudet opiskeli-
javapaaehtoisemme olivat todella onnel-
lisia kohdatessaan aidosti ihmisiä. 

Viestintä
Uudet vapaaehtoiset löysivät Verkon so-
men, yhteistyökumppaneiden, oppi-
laitoksen tai toisten vapaaehtoisten 
kautta. Uusia asiakkaita tuli toimintaan 
yhteistyökumppaneiden, Hervannan Sa- 
nomien tai vapaaehtoisten kautta. 2 
uutta omaishoitajaa tuli toimintaan net-
tisivujen ja HerSan kautta. Kahden kuu-
kauden välein ilmestyvä tiedote ja muu suo-
ra keskinäinen yhteydenpito (puhelut, Teams,  
talokokoukset) tavoitti vanhat yhteistyökump- 
panit sekä uuden yhteistyökumppanin, 
Hervannan yhteisökeskus L8:n.

Tilastot
Stean pilotoinnin vuoksi tilastoimme tänä vuonna eri tavalla 
toimintaamme. Vapaaehtoiset tekivät 1667 keikkaa yhteensä 3685,5 tuntia (vuonna 2020: 
1441 keikkaa ja 2604 tuntia). Puhelinpäivystystä annettiin kaikkiaan 218 päivänä arviolta 
1684 kohtaamisen verran. Vapaaehtoisapuamme sai 149 eri asiakasta, joista säännöllisiä, vä-
hintään neljä kertaa apua saaneita asiakkaita on ollut 135, naisia 95 ja miehiä 40. Säännöllis-
ten asiakkaiden keski-ikä on ollut 80 vuotta, ikäjakauman ollessa 33–97, ja yli 70-vuotiaiden 
määrä on ollut 116.

Vapaaehtoistoimintamme on mahdollistanut 23 347 kohtaamista. Näihin kohtaamisiin 
lasketaan kaikki Verkon toiminnan kävijämäärät ja avunvälityksen keikat.

Toiminnassamme on ollut mukana ennätysmäärä, 102 vapaaehtoista, 80 naista ja 22 
miestä. Keski-ikä on toista vuotta peräkkäin 56, mihin selvästi vaikuttaa opiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten lisääntynyt määrä: alle 29-vuotiaita oli 12. Olemme vuoden aikana pereh-
dyttäneet 19 vapaaehtoista. Aktiivisia eli keikkaa tekeviä vapaaehtoisia on ollut 72. Toimin-
nan on vuoden aikana lopettanut 8 vapaaehtoista. Nuorin vapaaehtoinen on 20 ja vanhin 
87 vuotta.
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Palautteet

asiakkaat
Verkon.asiakaskyselyyn.osallistuivat.neljä.kertaa.vuodessa.apua.saaneet.asiakkaat..
52.asiakkaasta.jäi.jäljellä.27,.koska.muistisairailta.asiakkailta.ei.kysytty,.osa.kieltäytyi,.
muutamia.oli.kuollut.ja.osa.oli.muuttanut.pois..Kyselyn.lisäksi.saamme.jatkuvaa.pa-
lautetta.pitkin.vuotta.

Kaikki.vastanneet.suosittelisivat.toimintaa.ystävilleen..Väittämät.”Saan Verkos-
ta apua.”,.”Olen tyytyväinen Verkosta saamaani apuun.”,.”Voin luottaa siihen, että 
saan Verkosta apua, kun tarvitsen.”. sekä. “apu tuo turvallisuuden tunnetta”. saivat.
kaikilta.osallistuneilta.täydet.pisteet.4/4..Vapaaehtoisen.apu.vähentää.yksinäisyyt-
tä.ja.vaikuttaa.mielialaan.(3.9/4)..Verkon.avulla.asiakkaat.ovat.pystyneet.tekemään.
asioita,.jotka.eivät.muuten.onnistuisi.ja.tutustuneet.uusiin.ihmisiin.(3.8/4)..Omaiset.
auttavat. aktiivisesti. osaa. asiakkaista,. joten. heidän. kohdallaan. väittämät. siitä,. että.
vapaaehtoisapu.mahdollistaisi.kodin.ulkopuolelle.pääsemisen,. itsenäisen.asioiden.
hoitamisen,.pärjäämisen.kotona. ja.omannäköisen.elämän.elämisen,.eivät.saaneet.
korkeita.pisteitä.(3,2/4).

Asiakkaiden.palautteita:.”Vapaaehtoistoiminta on avannut silmäni inhimillisen 
toiminnan mahdollisuuksiin.” ”En pärjäisi ilman Verkon apua asiointi- ja lääkärireis-
suilla.” ”Tärkeää, kun kaupunki ei ole palkannut potilasavustajaa.” ”Kiitoksia kaikille 
ihanille vapaaehtoisille, hyviä keskustelukumppaneita.” ”Yksinäisyyteni helpottuu!” 
”Kovin tarpeellista vanhuksille. Toivon valtionapua vapaaehtoistoimintaan.”

Tiistaikahvila-asiakkaat. kokivat. kahvilan. tarjoavan. mielekästä. tekemistä. ja.
heidän.sosiaaliset.kontaktinsa. lisääntyivät.kahvilassa.käydessä.4/4..”Virkistää, kun 
pääsee kotoa liikkeelle.” ”Nautin kahvilasta ja ihmisten seurasta. Kahvilan ollessa 
suljettu on ikävä tuttuja”..Uusi.keskiviikkokahvila.koettiin.tarpeelliseksi:.se.sijaitsee.
hyvällä.paikalla.oman.kodin.alakerrassa.ja.siellä.pääsee.juttelemaan.muiden.ihmis-
ten.kanssa..Kävijöiden.palaute.oli.positiivista.ja.kävijämäärä.vakiintui.syksyn.aikana.

omaishoitajat
Omaishoitajaryhmäläisistä.9/13.on.vastannut.vuosittaiseen.kyselyymme..Kirjallisen.
vuosikyselyn.lisäksi.saadaan.omaishoitajilta.jatkuvaa.suullista.palautetta.puhelimit-
se.ja.kasvokkain.

Ryhmän. ohjaaminen,. tuki,. koko,. tiedonvälitys,. hyödyllisyys,. osallistujien. mie-
lipiteiden.huomioiminen,.mielekkyys,.vertaistuki.ja.myönteiset.vaikutukset.osallis-
tujaan.saivat.kaikki.pisteet.4/4..Toimintakykyä.ylläpitävistä.vaikutuksista.ja.ryhmän.
laadusta. annettiin. pisteet. 3.9/4.. Ainoastaan. sosiaalisten. suhteiden. vahvistuminen.
nähtiin.hieman.muita.alhaisempana,.mutta.sekin.sai.aika.hyvät.pisteet.(3.7/4)..Kaikki.
suosittelisivat.ryhmää.samassa.elämäntilanteessa.oleville.tuttaville.ja.ystäville.

Ryhmäkäyntien.lisäksi.työntekijä.kohtasi.ryhmäläisiä.yksittäin.toimistolla.ja.tuki.
heitä.säännöllisesti.puhelimitse,.viestein.ja.kirjein.
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vapaaehtoiset
Vuosikyselyyn.vastasi.53.vapaaehtoista..He.kokivat.toiminnan.laadukkaaksi,.mielek-
kääksi. ja.hyödylliseksi,.olivat. tyytyväisiä. toimintaan.sekä.kokivat. työntekijöiden. ja.
asiakkaiden. arvostavan. heidän. toimintaansa.. Kysyttäessä. toiminnan. vaikutuksista.
omaan. elämään. 50/53. vapaaehtoista. valitsi. tuntevansa. itsensä. hyödylliseksi.. Seu-
raavaksi.tärkeimpinä.vapaaehtoiset.kokevat.iloa.ja.tuntevat.kuuluvansa.porukkaan.
(33/53),.saavat.päiviinsä.sisältöä.(32/53).ja.uusia.ystäviä.(28/53).

Vastaajien.kommentteja:.”Minulle elintärkeää, kuten myös monille asiakkaille.” 
”Tapaa uusia ihmisiä, poistaa yksinäisyyttä.”

Kysyttäessä. toiminnan. vaikutuksia. asiakkaisiin. vapaaehtoiset. kommentoivat:.
”Ylläpitää sosiaalisia suhteita ja toimintakykyä, täydentää julkisia ja yksityisiä pal-
veluita.” Yksinäisyys vähenee. Ulkoilu parantaa vanhusten kuntoa. Kontakti vapaa-
ehtoiseen voi olla ainoa koko viikkoon.” ”Tärkeää tulla kohdatuksi vertaisena ilman 
kiirettä.” ”Yksinäisyys vähenee, ulkoilu mahdollistuu, sosiaalinen aktiivisuus lisään-
tyy, mieliala kohenee, asiakas tuntee itsensä huomatuksi.”

työntekijät
Koko. tiimi. on. yhtä. mieltä. siitä,. että.
toiminnalle. on. määritelty. selkeät. ta-
voitteet,. kohderyhmät. ja. tavoitteet.
on. saavutettu. ja. tehtävät. ja. vastuut.
ovat. työntekijöiden. tiedossa.. ”Asi-
akkaat, vapaaehtoiset ovat saaneet 
juuri sitä apua, tukea ja mielekkyyttä 
arkeensa, jota on tavoiteltukin.” 

Toisen. vapaaehtoistoiminnan.
koordinaattorin,. Minna. Naukkarisen,.
sijaisuus. Toimelan. esihenkilönä. syk-
syllä. vähensi. yksikön. resursseja. ja. li-
säsi.jäljelle.jääneen.tiimin.töitä,.mutta.
vaikeasta. syksystä. selvittiin. kaikesta.
huolimatta.

”Koronasta huolimatta on pidet-
ty asiakaskahvilaa ja avattu syksyllä yhden rinnalle toinen kahvila, jonka kävijöistä 
on muotoutunut oma, toisistaan huolehtiva ja toistensa seurasta nauttiva poruk-
ka. Avunvälitys toimii kiivaana, lääkärisaattoja riittää. Tulos ja vaikutus näkyy niin 
määrissä kuin laadussa: 102 vapaaehtoista, 30–40 keikkaa viikossa, kiitollisuus 
asiakkaiden ja kahvilakävijöiden puheissa, vastavuoroinen ilo vapaaehtoisten ky-
selyvastauksissa ja keikkakuulumisissa. Maskeja jaetaan 7000–8000 päivässä, us-
komatonta venymistä 8 vapaaehtoiselta/viikko. Ja kaikki tämä vajaamiehityksellä 
syksyn ajan.”
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yhteistyökumppanit
Vuosikyselyyn.vastasi.13/39.kumppania,.jotka.olivat.kaupungin.(6),.järjestön.tai.yh-
distyksen.(2),.palvelukeskuksen.(3),.seurakunnan.(1). ja. ikäihmisten.perhekodin.(1).
työntekijöitä.. Kaikki. vastanneet. kokivat.Verkon. toiminnan. tarpeelliseksi. nyt. ja. tu-
levaisuudessa. ja. suosittelisivat. toimintaa. asiakkailleen.. Suurimman. osan. mielestä.
yhteistyö.toimii.hyvin.(3.9/4)..”Yhteistyö mutkatonta ja joustavaa.” ”Ohjausryhmän 
kokoontuminen lisää tietoutta yhteistyötahojen toiminnasta ja muutoksista. Asi-
akkaiden ohjaus oikeiden tahojen piiriin sujuvoituu.”.Yhteistyöllä. saadaan. aikaan:.
”Ikäihmisille parempaa elämänlaatua, sosiaalisten suhteiden ja kontaktien ylläpi-
tämistä - yksinäisyyden torjuntaa, mielekästä tekemistä arkeen.”

Verkon.vahvuuksia.ovat.alueellinen.työ,.miellyttävät.vapaaehtoiset,. tunnettuus,.
laadukas.toiminta,.ammattitaitoinen.henkilökunta,.aito.ja.välittävä.kohtaaminen,.sosi-
aalisen.kanssakäymisen.lisääntyminen,.joustavat.toimintamallit.ja.mahdollisuus.saada.
räätälöityä.apua.tarpeen.mukaan..Heikkouksina.nähdään.pieni.toiminta-alue,.rahoitus.
ja.se,.että.apua.ei.riitä.kaikille..Toiminnan.näkyvyys,.selkeys.ja.tunnettuus.kaipaavat.pa-
rantamista..Toisaalta.toiminta.näyttäytyy.myös.vakiintuneena.ja.tuloksekkaana,. josta.
muut.ottavat.hyviä.käytänteitä.

Vastaajat.näkevät.toiminnalla.paljon.hyötyjä:.”Yksinäisille mahtavaa toimintaa, 
joihin esimerkiksi sosiaalipalveluilla ei voida vaikuttaa”, ”Erilaisia vaihtoehtoisia 
kontakteja, yksinäisyyden torjunta aivan ykkösasia”, ”Yksinäisille vapaaehtoinen 
ystävä ja arjen asioiden auttaja on merkittävä”, ”Elämänsisältöä, mielekästä teke-
mistä, apua arkeen, voimaantumista”. Palvelukeskuksen.työntekijä.kirjoitti.seuraa-
vasti:. ”Hyvää mieltä ja virikettä asukkaillemme, mukavaa seuraa, puuhaa ja sosi-
aalista kanssakäymistä. Tukee asukkaidemme toimintakykyä ja vireyttä. Arvokasta 
ja tuiki tarpeellista apua saattokeikoille esimerkiksi lääkärikäynneille. Yksilöllistä 
kohtaamista ja arvostavaa yhdessäoloa.”

Verkon vapaaehtoiset ja työntekijät kesäkuun kokoontumisessa Hervannan kirkon sisäpihalla
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Talous
 Yhdistyksen tilinpäätöksessä ajalta 1.1.2021–31.12.2021 varsinaisen toiminnan tuotot, va-
rainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta, Tampereen kaupungin Kumppanuusavustukset ja 
STEA:n yleisavustus olivat yhteensä 664 956,61 euroa (vuonna 2020; 634 715,42 euroa) ja 
toiminnan kulut 680 047,98 euroa (vuonna 2020; 640 885,43 euroa).

Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta ollen 523 252,39 sisältäen kaikki henkilösi-
vukulut. Vuonna 2020 henkilöstökulut olivat 477 982,53 euroa.

Tilikauden alijäämä oli 15 091,37 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 6237,11 euroa. Yh-
distyksen oma pääoma oli vuoden päättyessä -17 151,71 euroa.

Tampereen kaupungin kumppanuusavustusta saivat Toimela ja Verkko. STEA:n Ak-
avustukset kohdentuivat Toimelan lasten toimintaan, Verkon vapaaehtois- ja vertaistoimin-
taan sekä Täkyn aikuisten avoimeen iltatoimintaan. Lisäksi yhdistys sai STEA:n yleisavustusta 
hallintoon ja C-avustusta Paikka auki -hankkeessa nuoren työllistämiseen ja kouluttamiseen 
oppisopimuksella laitoshuoltajaksi. Uutena Paikka auki -hankkeena alkoi nuoriso- ja yhteisö-
ohjaajan oppisopimus. Saatuja STEA:n avustuksia siirtyi käytettäväksi seuraavalle vuodelle 
32 137,79 euroa.

Yhdistyksen kirjanpidosta on vastannut Hämeen ATK- ja tilipalvelu Oy ja tilintarkastuk-
sesta Tilintarkastus AAA Oy tilintarkastusyhteisö.

 
Talouden tasapainottaminen

Jo vuonna 2020 yhdistyksen kokonaistulos oli huono ja oma pääoma tilinpäätöskorjausten 
jälkeen -2060,34 euroa. Maksuvalmius oli heikko. Syksyllä 2021 STEA toiminnan rahoitta-
jana edellytti vuosiselvityspalautteessaan talouden tasapainottamissuunnitelman laatimista 
ongelmien korjaamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Ohjelman tavoitteeksi kirjattiin 
tasapainottaa yhdistyksen talous toimintavuosien 2021–2022 aikana. Tavoitteena on edistää 
yhdistyksen toimintojen taloudellisuutta sekä parantaa talouden suunnittelua ja seurantaa.

Vuonna 2021 toimenpiteet rajattiin kohdentumaan toimiston ja hallinnon yksikköön, 
mutta niiden vaikutukset kohdentuivat kaikkiin yksiköihin. Hallinnon kustannuspaikan tasa-
painottamiseksi ratkaisua haettiin tilitoimiston vaihtamisella, kiinteistökulujen karsimisella 
palveluntuottajaa vaihtamalla ja kulujen entistäkin tarkemmalla kohdentamisella yksiköille 
silloin, kun ne sinne kuuluvat. Ensisijainen toimenpide oli Hämeen ATK- ja tilipalvelun so-
pimuksen irtisanominen ja uuden sopimuksen tekeminen Talenomin kanssa. Vuonna 2022 
kulujen karsimista jatketaan, johtamisjärjestelmä uudistetaan ja hallinnon tehtäviä keskite-
tään toimistolle.
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