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Lannistumattomat
Me emme lannistu!
Me teemme parhaamme! Jaksamme kyllä!
Hei, tässähän on uusia haasteita voitettavaksi! Me osaamme, keksimme ja löydämme ratkaisut!
Tällaista Ystissä on. Jos hetken murhe valtaa tai pettymys ja päässä pyörii turhautuneisuus,
uskonpuute ja suuttumus, sitten yhtäkkkiä, kun katsoo ympärilleen, siinä ne ovat ahkerat, välittävät työkaverit, koko Ystin joukko hallituksesta vapaaehtoisiin.
Ja kaikilla on tahto selvityä tästä.
Niin, mikähän se on?
No, tietenkin korona ja sen vaikutukset yhdistyksen toimintaan.
Kun lukee vuosikertomuksen osioita, näkee kyllä, että ei ole tekijöiden mielikuvituksella ollut
rajoja. On löydetty säkillinen uusia tapoja pitää yhteyttä asiakkaisiin, palvella niitä, joita palvella
halutaan.
Toimelassa jalkauduttiin Facebookiin, lähdettiin myös pihoille ja puistoihin lapsia tapaamaan,
jaettiin askartelupusseja, videoilla annettiin puuhaohjeita ja yllättävää kyllä, lapsia tavoitettiin
melkien yhtä paljon kuin normaalioloissa. Määriä on niin helppo mitata, mutta tärkeinhän on
niiden kohtaamisten laatu! Ja mitä kaikki niistä ovat sanoneet?
”Toimela on turvallinen. Jos Toimelaa ei olisi, moni olisi kotona tai jopa surullinen.”
Täkyssä viritettiin Facebookit, videot ja nettineuvottelut. Sitten ”kässättiin” yhdessä ja keskuteltiin omalla porukalla. Ryhmissä luettiin ja kirjoitettiin. Oli standuppia, retkiä, liikuntaa.
Yksinäisyyshän siinä väheni, porukalla oli mukava tehdä.” Olipa tosi kiva tulla pitkästä aikaa
ihmisten ilmoille, tekemään. Vaihtelua kotona kököttämiseen.”
Verkko lähti viemään apua arkeen, asiakkaiden oville kauppakasseja turvallisesti, puhelinkavereiden rekrytointiin saatiin kaupungin avustusrahaa. Uusia ihania nuoria vapaaehtoisia tuli
mukaan toimintaan. Kaupungin palkinto oli Verkon vuoden kruunu.
Ystin 30. juhlavuosi oli ja meni ilman juhlia. Mutta heti kun voidaan juhlitaan!
Vuodesta 1993 lähtien on meillä ollut Verkko. Kaiken voima on vapaaehtoisten joukko, joukko välittäviä, erityisiä ihmisiä. Asiakkaiden lisäksi me haluamme pitää huolta myös heistä.
Toimelan lapset aloitti 1995 Toimelan lasten tukiverkkona. Kuinkahan monista erilaisista lapsista siellä on vuosien mittaan huolehdittu, annettu aikuisten turvaa ja ohjausta?
Parhain kiitoksin
Sirpa

Seuraavalla sivulla muutamia kuvamuistoja 30 vuoden matkalta.
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Toimintakatsaus
1.Yhdistyksen jäsenet ja kokoukset

Yhdistyksemme jäsenyyttä voivat hakea yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka
hyväksyvät arvomme ja tavoitteemme. Vuoden 2020 päättyessä jäseniä on ollut kaikkiaan 115,
joista 114 henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen. Jäseniä on tullut edellisvuoteen (107) verrattuna
8 lisää. Jäsenmaksu on ollut henkilöjäseneltä 10 €, ainaisjäseneltä 120 € ja yhteisöjäseneltä 300
€. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on pidetty 7.9.2020.

2. Hallitus

Yhdistyksen hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Vuosien 2020–2022 kokoonpanossa varsinaisia jäseniä ovat Teija Hautanen (varapuheenjohtaja), Lelle Kumlander (rahastonhoitaja),
Tami Koivuniemi ja Anja Sauvolainen ja varajäseniä Jaana Alasentie, Jari Heinonen,
Riitta Kivimäki, ja Merja Salokannel. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut edelleen
Sirpa Koivu ja sihteerinä Milla Kauhanen johtoryhmästä.
Vuonna 2020 hallitus on kokoontunut neljä kertaa ja pitänyt lisäksi yhden sähköpostikokouksen. Koronatilanteen vuoksi ja erityisesti poikkeusolojen aikana keväällä hallitus on pitänyt
tavallista enemmän yhteyttä. Nopeaa yhteydenpitoa varten hallitus on perustanut
WhatsApp-ryhmän. Toimintavuoden hallitus on käsitellyt sille kuuluvia yhdistyksen sääntöjen
ja talous- ja hallintosäännön mukaisia asioita sekä seurannut yhdistyksen toimintaa, taloutta ja
toiminnan kehittämistä. Vuonna 2020 hallitus on keskittynyt koronavuoden haasteisiin.

3.Johtoryhmä

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus voi valita tarpeellisiksi katsomansa jaostot hoitamaan
vuosikokouksen määräämiä erityistehtäviä tai johtoryhmän hoitamaan operatiivista johtamista.
Hallitus on siirtänyt päätöksenteko- ja toimeenpanovastuuta talous- ja hallintosäännöllä sekä
yksittäisillä päätöksillä johtoryhmälle. Johtoryhmään ovat vuonna 2020 kuuluneet yksiköiden
vastaavat eli Toimelan Sami Rantanen, Täkyn Milla Kauhanen ja Verkon Riitta Kraatila,
joka on myös yhdistyksen toiminnanjohtaja.
Johtoryhmä on johtanut ja koordinoinut käytännön toimintaa kokoontuen kuusi kertaa. Näiden lisäksi jory on pitänyt kaksi kehittämispäivää ja tiimejä tarvittaessa, noin kerran kuukaudessa. Vuonna 2020 johtoryhmä on keskittynyt koronatoimiin ja kasvokkaisten kohtaamisten
tilalle luotaviin uusiin toimintoihin. Laadittiin mm. etätyökäytännöt ja ohjeistukset sekä uudet
sairauspoissaolojen hyväksymiskäytännöt. Muutokset henkilöstössä ja niihin liittyvät työntekijähaku- ja valintaprosessit työllistivät syksyllä.

4.Tilintarkastajat

Yhdistyksen vuosikokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastus AAA
Oy tilintarkastusyhteisö.
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Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi tutustuu Ystiin.

5.Henkilökunta ja koulutus

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry:n palveluksessa on vuonna 2020 ollut yhdeksän vakituista työntekijää ja kahdeksan määräaikaista työntekijää. Lisäksi tuntitöitä on tehnyt yksi henkilö.
Vapaaehtoistyötä on tehnyt Verkossa 98, Toimelassa 11 ja Täkyssä 7 henkilöä. Opiskelijoita
ja harjoittelijoita on ollut toiminnassa yhteensä 92; Toimelassa 88, Täkyssä kolme ja Verkossa
yksi. Toimelassa ja Täkyssä on ollut lisäksi molemmissa yksi työkokeilija.
Yhdistyksen hallinto-, talous- ja toimistotehtävissä on työskennellyt toimistosihteeri sekä
toiminnanjohtaja puolella työajalla. Vuoden päättyessä pitkäaikainen toimistosihteerimme
Leila Niemistö luopui tehtävistään. Marraskuun alussa uutena toimistosihteerinä aloitti Mari
Airaksinen. Onnistuneen vaihdon varmisti puolentoista kuukauden perehdytys yhdistyksen
hallinnon ja toimiston tehtäviin.
Yhdistyksemme yksiköt tekevät paljon yhteistyötä keskenään ja yhdessä järjestämme tapahtumia. Kolmen viikon välein koko yhdistyksen väki kokoontuu yhteiseen Ajatusten aamu –
palaveriin, joista osa on pidetty korona-aikana Teamsissa ja säiden salliessa ulkona.
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Henkilöstölle yhteisenä koulutuksena on järjestetty Kodin varautuminen poikkeusoloihin
25.9., Yhdistyksen paloturvallisuus 20.11. ja Kaksipäiväinen ensiapukurssi 29.-30.10.
Tämän lisäksi henkilökunta on osallistunut yksikkökohtaiset tarpeet huomioiden erilaisiin,
oman alansa osaamista lisääviin koulutuksiin. Kaikki yhdistyksen koulutukset merkitään yhdistyksen sähköiseen koulutuskansioon.

6.Yhdistyksen toiminta ja palvelut

Yhdistyksemme on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat ihmislähtöisyys, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Kaikki toimintamme on päihteetöntä ja asiakkaille maksutonta.
Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry:n perustehtävä ja toiminnan päämäärä on toteuttaa ja kehittää alueellisia sosiaalityön muotoja ihmisten eriarvoisuuden vähentämiseksi. Tarkoituksena
on yhdessä toimien osallistaa, tukea ja aktivoida ihmisiä elämänkaaren eri vaiheissa.
Yksi keskeinen sosiaalialan järjestöjen tehtävä on palvelujärjestelmän aukko- ja vuotokohtien
osoittaminen. Olemme mielellämme mukana kehittämässä palvelujärjestelmää paremmin toimivaksi, jotta myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat pääsevät palvelujen 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 osallistujien ja yhteistyökumppanien kanssa pohditaan saadun palautteen syitä ja merkitystä toiminnan
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, toimintasuunnitelmien ja vuosikellon laadinnassa. Vuosikertomukseen kootaan keskeiset tulokset suhteessa vuodelle asetettuihin tavoitteisiin. Huonoista ja toimimattomista käytännöistä luovutaan
ja uusia parempia kehitetään niiden tilalle.

Yhteisöllisen sosiaalityömme erityispalveluita ovat:
Toimela

Teemme Hervannan moni-ilmeisessä ja monikulttuurisessa lähiössä ennaltaehkäisevää nuorisotyötä ja tuemme omalta osaltamme korjaavaa lastensuojelutyötä. Vahvistamme asiakkaidemme omatoimisuutta ja osallisuutta ja tuemme kotoutumista. Päämääränämme on turvata
lapsen normaali kasvu sekä kehitys ikään, sukupuoleen, uskontoon, etniseen taustaan tai
kehitystasoon katsomatta. Kohtaamme lapset ja nuoret yksilöllisesti ja tarjoamme heille yhteisöllistä ja avointa toimintaa, vertaisryhmiä sekä retkiä ja leirejä.
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Täky

Tarjoamme Hervannan alueella yhteisöllistä iltatoimintaa täysi-ikäisille. Tapaamispaikkatoiminta, pienryhmät, retket ja vapaaehtoistoiminta ovat toimintamuotojamme. Tarkoituksenamme on parantaa ihmisten sosiaalista verkostoa, ennaltaehkäistä syrjäytymistä, tarjota kaikille
mahdollisuus osallistua erilaisiin aktiviteetteihin sekä innostaa kävijöitä suunnittelemaan itse
toimintaa ohjaajien tukemana. ”Tapaamispaikka Täky on kävijöidensä näköinen”. Teemme
lisäksi verkostotyötä, joka tukee toimintaamme.

Verkko

Välitämme hervantalaisille ikäihmisille ja vammaisille henkilöille vapaaehtois- ja vertaisapua ja
tuemme näin asiakkaidemme kotona asumista, edistämme heidän hyvinvointiaan ja ennaltaehkäisemme yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Vapaaehtoiset ja asiakkaat saavat avunvälityskeikasta
vastavuoroisen ilon kokemuksen. Toimintamme edistää myös vapaaehtoisten toimintakykyä ja
sosiaalisia suhteita ja heille on tarjolla ammatillisesti ohjattua vertaistukea ja vertaisten ohjaamia harrastusryhmiä. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan lisäksi työmme on monimuotoista ja
verkostomaista yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, asukastoimintaa ja yhdyskuntatyötä.

7.Strategiset tavoitteet
Yhdistyksen strategisia tavoitteita vuodelle 2020 olivat:

1. Yhdistys osallisuuden vahvistajana ja yksilö aktiivisena elämänlaatunsa parantajana
2. Verkostoituminen ja lisääntyvä yhteisövaikuttaminen
3. Ulkoiseen viestintään panostaminen
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Yhteistyökumppaneitamme ovat muut
hervantalaiset toimijat, pirkanmaalaiset ja valtakunnalliset vapaaehtoistoimijat, sosiaalialan
järjestöt ja liitot sekä Tampereen kaupunki
ja Järjestöedustamo. YSTI ry on erityisen
aktiivinen Tampereen Voimavaraverkosto
TARVE ry:ssä osallistuen aktiivisesti koko
järjestökenttää hyödyttävien hankkeiden
suunnitteluun ja yhteistyön tiivistämiseen
Kumppanuustalo Arttelin ja Tampereen
kaupungin kanssa. Esimerkkejä tästä yhteistyöstä ovat 1) Arttelin Poikkeusolojen Facebook-ryhmä, jossa pirkanmaalaiset järjestöt
ideoivat yhdessä koronatoimia ja yhteistyötä,
2) lokakuussa 2020 järjestetty Iloa vapaaehtoisuudesta -tapahtuma, joka jalkautui eri
alueille, Hervannassa kirjastokäytävälle, ja 3)
vuonna 2020 käyttöönotettu lähellä.fi-palvelu, josta löytyvät alueen vapaaehtoistehtävät,
tapahtumat ja toiminnot. Lähellä.fi mahdollistaa toimijoiden verkostoitumisen ja tuo
palvelut esille potentiaalisille vapaaehtoisille
ja palveluista ja tapahtumista kiinnostuneille
asukkaille.
Yhteistyötä teemme myös Valikko- ja Elonpolkuja-verkostoissa ja osallistumme Hervannan aluetyöryhmän ja kaakkoisen alueverkoston toimintaan. Koronavuonna 2020 olemme
lisänneet viestintää ja vahvistaneet yhteistyötä, jolloin strategiset tavoitteet ”Verkostoituminen ja lisääntyvä yhteisövaikuttaminen” ja
”Ulkoiseen viestintään panostaminen” ovat
tulleet osaksi käytännön toimintaa.
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, sillä yhdistys
täytti 30 vuotta, mutta kaikki pitkään suunnitellut juhlallisuudet jouduttiin perumaan
koronan takia. Lähinnä juhlavuosi näkyi
juhlalogossa ja viikoittaisissa Facebookin
historiikkipäivityksissä. Koronapandemian
iskettyä päälle kaikki yksiköt käärivät hihansa ja juhlahumu jäi taakse arjen työssä, kun
huolehdimme kohderyhmistämme yhteisissä
koronatalkoissa.
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Seuraavassa luvussa kerromme, miten
strategiset tavoitteet näkyivät eri yksiköidemme arjessa vuoden aikana. Esittelemme
yksiköidemme toimintamuodot ja -sisällöt,
kohderyhmät, yhteisöpalvelut, volyymit ja
tulokset. Samalla kerromme vuodenvaihteessa toteuttamiemme Webropol-kyselyjen ja
Verkon asiakkaiden puhelinhaastatteluiden
tuloksista. Kyselyihin ovat vastanneet asiakkaat, vapaaehtoiset, työntekijät ja yhteistyökumppanit sekä Toimelassa myös huoltajat ja
Verkossa omaishoitajat. Kyselyillä pyrimme
vastaamaan STEA:n ja Tampereen kaupungin
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointiin
ja kehittämään omaa toimintaamme.

Toimela
Matalan kynnyksen avointa toimintaa
kaikille 7–15-vuotiaille tarjoava Toimela on ollut pääsääntöisesti avoinna
arkipäivisin kello 12–17.
Toimelan ovet ovat auki suurimmaksi osaksi
myös koulujen loma-aikoina. Lapset voivat
tulla viettämään vapaa-aikaansa ilman sitoutumispakkoa. Toimela on turvallinen paikka
viettää vapaa-aikaa yhteisöllisesti moniammatillisen työtiimin valvonnassa ja vertaisten
lasten parissa.
Toimela tarjoaa tasavertaiset ja tarvelähtöiset
osallistumismahdollisuudet. Toiminnassa
tuetaan tasa-arvoa, monikulttuurisuutta ja
erilaisuuden hyväksymistä. Vertaisryhmät
ovat ilmaisia, niihin voi osallistua taidoista
tai muista tekijöistä riippumatta. Monipuolisessa, päivittäisessä vertaisryhmätoiminnassa
lapset pääsevät kokeilemaan maksutta erilaisia harrastuksia.
Ryhmät ovat vertaisryhmiä, joissa osallistujat
ovat tasavertaisia ja toimivat sekä tukijoina
että tuettavina. Ryhmät tukevat vuorovaikutuksen lisääntymistä, pettymisensietokykyä, tasa-arvoista kohtaamista, ohjeiden
ymmärtämisen lisääntymistä, sosiaalisia
taitoja, suomen kielen oppimista ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta. Vertaisryhmiä
ovat vuoden aikana olleet mm. kädentaidot,
liikunta ja kokkaus, lisäksi Lupa harrastaaryhmät, joihin koulu ohjaa enemmän tukea
tarvitsevia lapsia.
Koronapandemian vuoksi fyysisesti Toimelan rakennuksessa tapahtuva toiminta oli
keväällä 2020 keskeytettävä noin 3 kk ajaksi.
Ryhmäharrastustoimintaan liittyvien rajoitusten vuoksi jouduimme supistamaan avointa
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Yksikön henkilökunta
2020:
Yksikön vastaava
Sami Rantanen
Ohjaajat
Katariina Ojala, Ronja Heinistö,
Terhi Ranta
Anssi Halme 8/2020 alkaen
Saara Uusitalo, sijainen 8/2020
alkaen
Laitoshuoltaja/ avustava ohjaajaTiia Mehto
Vapaaehtoiset Toimelassa

Vuoden aikana toiminnassa on
ollut 88 sosiaali- tai nuorisoalan
opiskelijaa ja harjoittelijaa, sekä
11 vapaaehtoista.

Toimela ja Tredu ovat vakiinnuttaneet yhteistyön, jossa Toimelan työharjoittelupaikkoja on
korvamerkitty Tredulle.
Sovittua tutustumistoimintaa ja
ryhmänohjaustilanteita, joissa
opiskelijat pääsevät kokeilemaan
teoriataitojaan oikeissa, autenttisissa asiakastilanteissa, on
jatkettu.
Suurimpana yhteistyömuotona
ovat olleet Tredun kautta rekrytoidut vapaaehtoiset.
Vapaaehtoisia on tullut myös
Tampereen yliopiston kautta.

TOIMELAN MONIPUOLISIA PALVELUITA OVAT
► Avoin toiminta (maksuton matalan kynnyksen toiminta)
► Vertaisryhmät (maksuton matalan kynnyksen harrastustoiminta)
► Retket ja omat tapahtumat
► Leirit ja yökylät
► Suomalaisen kulttuurin tuntemus
► Alueelliset tapahtumat
► Arjessa tapahtuva yksilöllinen ohjaus ja tuki
► Yhteistyö alueen muiden lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa
► Lupa harrastaa –kerhot
►Poikkeusoloaikana toiminta sosiaalisessa mediassa ja jalkautuvassa työssä
toimintaa ja keskeyttämään vertaisryhmätoiminnan väliaikaisesti.
Pandemiatilanteessa kehitettyjä uusia toimintamalleja olivat muun muassa yksilöohjaus somessa, puhelimitse ja kasvokkain lasta ja perhettä
tukeva vuorovaikutus, keskustelu- ja läksytuki.
Koulujen etäopetuksen aikana tuki on vastannut
tarpeeseen. Puuhapaketteja jaettiin etäopetuksen
aikana, paketit sisälsivät askarteluohjeet ja- välineet, ulkoilu- ja puuhatehtäviä ja värityskuvia.
Jalkautuminen poikkeusoloissa/muu ryhmäkohtaaminen sisälsi lasten kohtaamista Hervannan
alueella ja anonyymisti ryhmächat-keskusteluissa.
Kaikki aktiivisesti toiminnassa mukana olleet
lapset pyrittiin tavoittamaan puhelimitse silloin,
kun Toimelan tilat olivat kiinni.
Osa lapsista jäi tavoittamatta mm. perheissä
koetun pandemian pelon vuoksi.
Vuoden aikana olemme toteuttaneet kuusi
yökylää, jolloin lapset ovat päässeet yöpymään
Toimelassa hyvän ruoan ja monipuolisen ohjelman parissa. Syksyllä teimme retken Korkeasaareen. Retkelle osallistui 14 lasta, jotka kertoivat retken olleen mieluisa, etenkin kevään ja kesän
pandemia-ajan jälkeen. Toimelassa järjestimme ystävänpäiväjuhlat, kaksi discoa, syyskauden
aloitusjuhlat, halloweenjuhlat, itsenäisyyspäiväjuhlat, joulujuhlat, sekä erilaisia teematuokioita.
Toimelan maskotit osallistuivat Hervanta-päiville.
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Toimela on ollut perinteisesti yhtenä Pohjois-Hervannan koulun yhteistyökumppanina mukana syksyn 7-luokkalaisten ja pienryhmien ryhmäytyspäivissä, joissa on harjoiteltu yhdessä toimimista ja ohjeiden noudattamista. Toimelan rastilla jokainen luokka on yhdessä suunnitellut
ja toteuttanut kankaalle kangasvärein lipun, jonka luokka on saanut viedä mukanaan kouluun
omaan luokkaansa. Lisäksi luokalle on järjestetty ryhmäyttävä leikki, jossa koko luokka on
osallistunut pohtimaan, miten he luokkana selviytyisivät pulmatilanteessa, esimerkiksi kulkemaan saareen kuivin jaloin, vain muutamaa astinlautaa käyttäen.

Tilastoja

Toimelassa on ollut 5 568 yksittäistä käyntikertaa vuonna 2020. Koronapandemiasta ja
siihen liittyvistä rajoituksista johtuen käyntejä on ollut 2368 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tyttöjen tilastoituja käyntejä on vuonna 2020 ollut 2 029 (2 562 vuonna 2019) ja poikien
3 539 kpl (5 374 vuonna 2019). Toiminnan painopiste on selkeästi ollut eri kulttuuritaustan
omaavissa lapsissa sekä jonkin asteista erityistukea tarvitsevissa lapsissa. Suurimmiksi ikäryhmiksi ovat nousseet 2-, 3- ja 5-luokkalaiset lapset.
Asiakastietoihimme on vuonna 2020 kirjattu 349 yksittäisen asiakkaan tiedot, joista
tyttöjä on ollut 140 ja poikia 209. Kaikista
kävijöistämme erityistä tukea tarvitsevia ja/tai
perhetaustoiltaan eri kulttuuritaustan omaavia
on ollut 71 %. Muita kuin ekaluokkalaisia on
ollut 92,4 % eli ekaluokkalaisten prosentuaalinen osuus on ollut vain 7,6 %.
Avoimen toiminnan lisäksi päivittäiset vertaisryhmämme ovat vuoden aikana toimineet
säännöllisesti ja niitä on pidetty yhteensä 127
kertaa. Vertaisryhmissä on ollut mukana 125
eri lasta ja käyntikertoja kaikissa ryhmissä
yhteensä 847. Eri kulttuuritaustan omaavia
ja/tai erityistä tukea tarvitsevia lapsia on ollut
valtaosa kävijöistä, 80,8 %.
Yksittäisiä tapahtumia tai retkiä on ollut vuoden aikana 22. Tapahtumissa on kohdattu 445
asiakasta.
Poikkeusolojen aikaisia jalkautumiskertoja
aikavälillä 23.3.–29.5.2020 on ollut 123, joiden
aikana on kohdattu 1213 lasta. Lapsille on
jaettu 485 flyeria ja 240 puuhapakettia.
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SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ POIKKEUSOLOISSA
WhatsApp: 1528 viestiä, 34 tilapäivitystä,
455 tilapäivitysten näyttökertaa
Discord: 163 viestiä, 15 keskustelijaa
Instagram: 49 uutta kaveria, 38 päivitystä, 28 kommenttia, 1154 tykkäystä ja katsomiskertaa
Youtube: 8 julkaisua, 129 katsomiskertaa
Facebook: 32 uutta kaveria, 23 yksityisviestiä, 93
päivitystä, 599 tykkäystä, kommentointia, jakamista
Snapchat: 40 uutta kaveria, 40 päivitystä, 358
päivitysten katsomista, 1459 yksityisviestiä

Lasten, nuorten ja huoltajien näkemyksiä toiminnasta

Seuraavaksi kerromme asiakkaidemme eli lasten ja nuorten sekä heidän huoltajiensa ajatuksia
toiminnastamme Webropol-kyselyiden tulosten perusteella.

Asiakkaat: Toimelassa oppii uusia asioita ja aikuiset kuuntelevat lasta

Vastaajista 77 % kokee voivansa vaikuttaa toimintaan, 89,6 % on oppinut Toimelassa uusia
asioita, 92,2 % kokee, että aikuiset kuuntelevat häntä ja 73,4 % kertoo Toimelan olevan hänen
ainoa harrastuksensa. Kaikki vastaajat suosittelisivat Toimelaa kavereilleen.
Lapset ja nuoret kaipaavat lisää pelejä, etenkin PS5:ttä, useampi vastaaja ei muuttaisi mitään
Toimelasta. Jos Toimelaa ei olisi, moni olisi vastauksien mukaan kotona tai jopa surullinen.

Huoltajat: Toimelassa lapset tulevat kuulluiksi ja Toimela on
turvallinen paikka

Huoltajista 90 % kokee, että heidän lapsensa tulevat kuulluiksi Toimelassa ja että heidän
lapsensa pitävät Toimelaa turvallisena paikkana. Huoltajista 100 % suosittelisi toimintaa muille
perheille ja 82,2 %:n mielestä viestintä on riittävää. Viestintää toivotaan lisää esimerkiksi lasten
päivän tapahtumista.
Huoltajat pitävät positiivisena aikuisten läsnäoloa, lapsen kuuntelemista ja lapsista välittämistä,
monipuolista toimintaa ja toiminnan maksuttomuutta. Myös tasapuolisuus ja yhdessä tekeminen on nostettu esille.
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Huoltajien kommentteja vuoden
varrelta:

”Hienoa, että on tällainen paikka lapsille, jossa
viettää aikaa koulun jälkeen. Joillekin siellä voi
olla ainut vanhempi joka välittää ja kuuntelee.
Hienoa toimintaa, toivottavasti jatkuu pitkään.”

Henkilökunnan ja vapaaehtoisten
näkemyksiä toiminnasta

Webropol-kyselyn tulokset kertovat, että henkilökunnan mielestä Toimelassa käy tavoiteltu
asiakasryhmä (96 % vastaajista) ja yksikön
toiminta ja valitut toimintamuodot vastaavat
hyvin sen tavoitteisiin (96 % vastaajista) ja ovat
asiakaslähtöisiä (92 % vastaajista).
Työntekijät pitävät työilmapiiriä, yhteisöllisyyttä ja maksuttomuutta toimintansa hyvinä puolina. Työn rikkautta ovat moninaisuus ja lasten
yhdenvertaisuus sekä se, että lapset kohdataan
yksilöllisesti. Henkilökunnan työtunteja voisi
lisätä, jotta toiminnan aukioloaikoja voitaisiin
pidentää.
Kyselyn perusteella vapaaehtoisemme kokevat,
että heidät on otettu hyvin vastaan (100 %
vastaajista) ja että he ovat myös itse hyötyneet
toiminnasta (100 % vastaajista). Hyvänä koettiin lasten kohtaaminen yksilöinä, sekä aikuisen
tuki lapselle, jolle Toimelan ohjaajat saattavat
olla ainoa arjessa oleva aikuinen. Kyselyssä
mainittiin kehittämisehdotuksena eriarvoisuuden vähentäminen lisäämällä tietoisuutta.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Tampereen kaupungin hyvinvointijohtaja on
perustanut vuonna 2019 alueellisen työryhmän, jossa moniammatillisella yhteistyöllä
pyritään puuttumaan hervantalaisten lasten ja
nuorten lisääntyneeseen, aggressiiviseen käyttäytymiseen. Toimela on yksi mukaan kutsutuista tahoista ja työskentely alueen alaikäisten
kanssa jatkui vuonna 2020.
Työryhmän kokoontumisissa olemme tuo-
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LASTEN KOMMENTTEJA
VUODEN VARRELTA:
”Toimela on hyvä paikka kun
ei oo kotona ketään”.
Ohjaajat olivat poikkeusolojen
vuoksi jalkautuneet puistoon
tapaamaan lapsia. Tavatessa
lapsia ohjaaja mainitsi, että
on ikävä Toimelassa käyviä
lapsia, johon yksi lapsista
totesi: ”Minullakin on ikävä
Toimelaa”.
Poikkeusolojen aikana Toimelan toimintaa sosiaalisessa
mediassa lisättiin. Lapselta
tuli sosiaalisen median kautta
viesti: ”Mun mielestä teidän
tapa toimia nyt tän tilanteen
(poikkeusolot) aikana on
aivan loistava”.

Sidosryh
m
iso osa a ät: Ilman Toimel
aa
lu
täysin ilm een lapsista jäis
i
a
teetteja j n vapaa-ajan akt
a luotetta
iv
via aikui isia
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esille, että ongelman taustalla ovat lasten puutteelliset tunnetaidot ja koulujen ja päiväkotien
liian suuret ryhmäkoot. Hervannan moni-ilmeiseen lähiöön tarvitaan mielestämme omat sosiaalipalvelut. Kun kaikki palvelut on keskitetty Tampereen keskustaan, lieveilmiöt korostuvat
lähiöissä.
Suuri asiakasmäärämme osaltaan vahvistaa sen, että Toimela tarjoaa juuri sitä matalan kynnyksen maksutonta toimintaa, jota asiakasryhmämme Hervannan alueella tarvitsevat ja kaipaavat.
Toiminnassamme integraatio korostuu, sillä asiakkainamme on paljon eri kulttuuritaustan
omaavien perheiden lapsia sekä erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Heitä ei eriytetä, vaan kaikki
osallistuvat yhteiseen toimintaan omien yksilöllisten taitojensa ja tarpeidensa mukaan.
Kysely lähetettiin 22 yhteistyökumppanille, joista 10 vastasi.
”Sidosryhmät: Ilman Toimelaa iso osa alueen lapsista jäisi täysin ilman vapaa-ajan aktiviteetteja ja luotettavia aikuisia.”
Kyselytulosten mukaan toimintamme on yhteistyökumppaneiden mielestä alueellisesti vaikuttavaa (92 % vastaajista). 94 % pitää toimintaa hyvänä ja 88% on tyytyväinen yhteistyöhön
Toimelan kanssa.
Yhteistyökyselyssä kehittämiskohteiksi nousevat viestintä ja toiminnan markkinointi. Hyvänä
pidetään turvallisia aikuisia lasten arjessa, maksuttomuutta ja osallistumisen mahdollisuutta. Sidosryhmien mielestä Toimela on turvallinen paikka, jossa lapset voivat viettää vapaa-aikaansa.
Ilman Toimelaa lapset jäisivät “yksin” ja levottomuus alueella kasvaisi.
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TÄKY
Täky on aikuisille suunnattua matalan kynnyksen vapaa-ajantoimintaa. Yksikkömme perustehtävänä
on vahvistaa työelämästä syrjässä
olevien kaupunkilaisten osallisuutta
ja yhteisöllisyyttä.
Kohderyhmänämme ovat erityisesti työelämän
ulkopuolelle sijoittuvat tai muutoin haavoittuvassa asemassa olevat aikuiset, mutta toiminta
on avointa kaikille, jotka sitä kokevat tarvitsevansa. Ennaltaehkäisevän työn tavoitteena on
vähentää osallistujien yksinäisyyden kokemusta ja kohentaa koettua hyvinvointia. Täkyn
kaikki toiminta on päihteetöntä.
Vuonna 2020 olemme järjestäneet avointa,
päihteetöntä, iltapainotteista ja yhteisöllistä
vapaa-ajan toimintaa aikuisille neljänä päivänä
viikossa pääsääntöisesti tiistaina, keskiviikkona
ja torstaina kello 15-19 ja perjantaina kello
15-17. Lisäksi olemme vapaaehtoisten voimin
pitäneet toisinaan pidennettyä aukioloa perjantaisin klo 17-19. Jatkoimme 2019 alkanutta
yhteistyötä sosiaalisen sirkuksen Sirkus Fokus-hankkeen kanssa pitämällä Sirkuskahvilaa
Hervannan Kauppakeskus DUO:lla tiistaisin
kello 17–19. Elokuussa kokoonnuimme Ahvenisjärven rannalle Sirkuspiknikin parissa.
Vuoden alusta uudistimme tapaamispaikan
käytäntöjä ja ulkoasua. Halusimme luoda tapaamispaikasta kävijöiden oman olohuoneen,
jossa he voivat tavata toisiaan, keitellä kahvia,
lukea lehtiä ja halutessaan harrastaa kädentaitotekemisiä. Tätä tukemaan perustimme Täkyn käsityötarvikekaapit, joista kävijät voivat
ottaa tarvikkeita ja jatkaa keskeneräisiä töitään
tai aloittaa aivan uuden tekemisen. Ohjaajien
vetämiä toimintoja järjestettiin viikoittain ja
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Yksikön henkilökunta
2020
Yksikön vastaava
Milla Kauhanen
Asiakastoiminnan koordinaattori
Marjo Nevalainen
Ohjaajat:
Johanna Kotiniemi 10/2020 alkaen
Suvi-Tuuli Vehviläinen 9/2020 alkaen

TÄKYN TOIMINTOJA OVAT
► Avoin ja maksuton ilta-aikainen kohtaamispaikka
► Ohjattu vapaa-ajantoiminta
► Retket (maksuttomia tai pienellä omavastuulla)
► Pienryhmät
► Vapaaehtoistoiminta
► Palveluneuvonta
► Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.
pienryhmissä voitiin keskittyä pidempään saman teeman tai asian ympärille. Retket kuuluivat
myös vuoden 2020 suunnitelmiin.
Yksittäisiä käyntikertoja on vuoden aikana ollut 2252 ja toiminnalla on tavoitettu 337 yksittäistä kävijää, 137 naista,100 miestä ja 100 nuorta/lasta. Palautekyselyn perusteella kävijöidemme
ikähaarukka on vuonna 2020 ollut 28–70 vuotta ja keski-ikä 52 vuotta. Arvion mukaan eniten
osallistujia tulee ikäryhmästä 30–62 vuotta. Nuoria aikuisia, 18–30 vuotiaita, kävi Täkyn
toiminnassa 24 henkilöä. Lapsien määrä oli iso vuonna 2020, johtuen Sirkuskahvilan kävijäprofiilista, johon kuuluivat myös lapsiperheet ja nuoret. Lapsiksi laskettiin kaikki alle 18-vuotiaat. Koronavuodesta huolimatta yksittäisiä käyntikertoja kertyi sama määrä kuin vuonna
2019. Etätoimintaan osallistumisen kerrat
laskettiin vuonna 2020 sekä Facebookista
että Zoom-alustalta. Kävijämäärät kasvoivat
reilulla sadalla henkilöllä. Suurin kasvu oli
alle 18-vuotiaiden kohdalla, mutta kaikissa
ikäryhmissä saavutettiin enemmän kävijöitä
kuin edellisenä vuonna.
Toimintaa väritti kevään poikkeustila ja
koronatilanne kokonaisuudessaan. Maaliskuun puolivälistä toukokuun loppuun ja
joulukuussa jouduimme luopumaan kasvokkaisesta tapaamisesta koronatilanteen vuoksi.
Rajoitukset kävijämäärissä vaikuttivat osaan
tekemisistä. Myöskään retkiä ei voitu tehdä
yhtä isolla volyymillä paikkojen ollessa kiinni.
Heinäkuun Täky on ollut kiinni.

Työntekijöiden näkemyksiä
toiminnasta

Täkyn toiminnassa mukana olleet henkilöt
vastasivat itsearviointikyselyyn (Kymppi
kysely) loppuvuodesta. Muutosta edellisen
vuoden vastauksiin oli tapahtunut selkeästi.
Vuoden 2019 keskiarvo (asteikko 0-4) oli 2,8.
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Vuonna 2020 samassa kyselyssä saatiin tulokseksi
3,3.
Itsearviointikyselyssä nousi esille toiminnan muutoksien positiivisia vaikutuksia. ”Yksikköön tehtiin
työotteen muutos heti alkuvuonna ja se on lähtenyt
toimimaan hyvin. Se on lisännyt kävijöiden omaa
aktiivisuutta ja vastuunkantoa. Vaparitoiminta on
myös lähtenyt käyntiin ja sen tulokset ovat samansuuntaisia. Se on myös vaikuttanut yhteisöllisyyden
kehittymiseen.”
”Koronavuosi on värittänyt kaikkea toimintaa.
Liian vähän on päästy toteuttamaan ideoita, joita
valmisteltu, kuten vapaaehtoisten aktivoiminen ja
mallin luominen. Kaikkea on kuitenkin viety eteenpäin, voisi sanoa, että hyvin jos ottaa huomioon
tilanteen rajoitteet. Kävijöitä saavutettiin keväällä
hyvin myös etänä, mutta syksyllä samat metodit
on osoittautuneet tehottomiksi. Ihmiset ovat ehkä
jo väsyneet tilanteeseen ja etätoiminta ei enää
motivoi samoin kuin keväällä.”
Tulevaisuudesta ajatellaan myös positiivisesti. ”Hyviä ideoita on jo paljon plakkarissa, joten
eikun vaan niitä toteuttamaan! Esim. lähitaloille toiminnan markkinoiminen sekä jalkautuminen Hervannassa uusien kävijöiden tavoittamiseksi.”

Sisältö

Täkyn toiminta on vuonna 2020 muodostunut ohjatuista käsityö- ja kädentaitopajoista, pienryhmistä, retkistä, avoimesta kohtaamispaikkatoiminnasta livenä ja etänä sekä vapaaehtoistoiminnasta. Olemme kehittäneet pienryhmätoimintaa ja olemmekin järjestäneet vuoden aikana
11 pienryhmää. Etätoimintoina järjestimme kässäryhmiä, joissa kävijät hakivat tarvikepussin
Täkyltä ja sen jälkeen useamman kerran viikossa kokoonnuimme Zoom-videopuhelualustalle
yhdessä tekemään käsitöitä.
Muita ryhmiä olivat mm. kuvataideterapeuttinen Kuvan kautta -ryhmä, Stand up -ryhmä
Mona Ratalahden vetämänä, naisten ryhmä ja erityisen pidetty Minä kirjoittamalla näkyväksi -ryhmä Satu Lepistön johdolla. Vapaaehtoisen vetämä vertaisohjattu lukupiiri alkoi myös
kokoontua Täkyllä vuoden aikana.
Koronavuosi haittasi retkien tekemistä, mutta siitä huolimatta vuoden aikana olemme tehneet 20 retkeä, joille on osallistuttu 150 kertaa. Retkiä tehtiin mm. taidenäyttelyihin, syömään,
keilaamaan, jääkiekko-otteluun ja Vähäsillan leirikeskukseen. Lähiympäristöön teimme retkiä
kasvien tunnistamisen ja luontoreitteihin tutustumisen näkökulmasta. Arttelin Enemmän
yhdessä -tapahtumaan osallistuimme helmikuussa, ennen poikkeustilan alkamista. Yhteistyössä Naistarin ja Nätiks-pajan kanssa järjestimme naisille hemmotteluiltapäivän syksyllä Täkyn
tiloissa rajatulla osallistujamäärällä ja turvaväleillä.
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Taiteilija Mona Ratalah

ti

Sara Hildenin muLounashetki retkellä
n satamaan.
seoon ja Mustalahde

ven rannalla.

Sirkus-piknik Suolijär

Bingoa pelaamassa
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Retki Viikinsaareen
Olemme suunnitelleet toimintaa aina kahdeksi viikoksi kerrallaan ja julkaisseet ohjelman
tapahtumakalenterina kävijöille ja yhteistyökumppaneille. Kukin tapahtumakalenteri on
sisältänyt vaihtelevia sisältöjä, kuten kädentaitoja ja taidetta, retkiä erilaisiin kulttuuri- ja
virkistyskohteisiin, liikunta-aktiviteetteja sekä yhdessäoloa. Ohjattuja käsityöpajoja tai
muuta tapaamispaikan oheistoimintaa olemme tarjonneet 55 kertaa vuoden aikana.
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Yhdistyksen viikoittaista kuntosalivuoroa Hervannan vapaa-aikakeskuksella on käytetty aktiivisesti. Käyntikertoja siellä on tullut 96 vuoden 2020 aikana. Osan vuodesta kuntosali on ollut
suljettu.
Vuoden 2020 aikana olemme puhaltaneet uutta tuulta vapaaehtoistoimintaan ja luoneet vapaaehtoisuuden mallia. Perehdytämme vapaaehtoiset toimintaan ja tarjoamme heille tukea vapaaehtoisuuteen sekä pitkin vuotta koulutuksia ja pieniä muistamisia. Vuonna 2020 vapaaehtoisilla oli mahdollisuus osallistua EA- ja Kotivara –koulutuksiin. Vapaaehtoiset ovat nousseet
Täkyn kävijöistä, mutta toimintaan osallistui myös kaksi Tampereen yliopiston sosiaalityön
opiskelijaa osana vapaaehtoistyön opintojaan. Täkyn kävijöistä tulleita vapareita on vuonna
2020 ollut toiminnassa seitsemän henkilöä.
Kaikki toiminta on suunniteltu siten, että mahdollisimman moni pystyy osallistumaan ohjattuun tekemiseen ja kynnys osallistua pysyy matalana. Etäaikana osa ihmisistä jäi kuitenkin
toiminnan ulkopuolelle. Osalla ei ollut välineistöä tai osaamista, mutta monella ei myöskään
ollut halukkuutta olla sosiaalisessa mediassa. Tarjosimme apua ohjeiden ja konkreettisen tuen
muodossa niille, jotka sitä toivoivat. Toisaalta etätoiminta mahdollisti myös osallistumisen niille, jotka eivät päässeet kasvokkaiseen toimintaan toimitilojemme esteellisyyden tai kulkemisen
hankaluuden vuoksi.
Toimintamme on suurimmalta osin kokonaan maksutonta, mutta joistain hintavammista pääsylipuista olemme perineet maltillisia omavastuuosuuksia.
Henkilökohtaisen tuen määriä aloimme laskea poikkeustilan alusta. Loppuvuoden aikana niitä
kertyi 79 ja ne tapahtuivat 19 eri ihmisen kanssa. Henkilökohtaiseksi tueksi laskettiin tuki, neuvonta ja ohjaus. Joskus se oli kuulumisten vaihtamista, murheiden kuuntelua, toisinaan avun
pariin ohjausta.

KÄVIJÄT OVAT SANONEET TÄKYSTÄ

►”Olipa tosi kiva tulla pitkästä aikaa ihmisten ilmoille, tekemään. Vaihtelua kotona kököttämiseen.”

►”Yksin ei olisi kiva mennä, porukalla on paljon mukavampi”.
►”Hyvä tunnelma”. ”Virkistää mieltä”.
►”Mukava kun Hervannassa toimiva ryhmä”.
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Kävijöiden kokemuksia toiminnasta

Täkyn kävijöiden vaikuttamisfoorumeina toimivat yhteisöpalaverit, joita on vuonna
2020 järjestetty kolme kertaa. Yhteisöpalavereissa kävijät voivat antaa palautetta yksikön
toiminnasta, keskustella toiveiden mukaan eri aiheista sekä vaikuttaa Täkyn tekemisten
sisältöön.
Olemme tehneet kävijöillemme Webropol-palautekyselyn vuodesta 2020, yhden kevätkaudesta ja toisen loppuvuonna koko vuodesta. Olemme kirjanneet myös ylös saamaamme suullista palautetta ja pyytäneet palautetta myös pienten tekemisten ja pienryhmien
yhteydessä. Vapaaehtoisille on tehty oma kysely.
Koko toiminnan palautekyselyyn on vastannut keväällä 19 ja loppuvuonna 15 kävijää.
Vastanneista 64 % on ollut mukana Täkyn toiminnassa yli vuoden. Kyselyyn vastanneista
86 % koki toimintaan osallistumisen vähentäneen yksinäisyyttä jonkin verran tai paljon.
Toiminnan tavoitteita on kokemus yhteisöön kuulumisesta. Kyselyn perusteella kävijöistä
62 % kokee olevansa Täkyläinen joko paljon tai erittäin paljon. Vapaaehtoisten palautteessa näin koki 67 %. Täkyn toiminnan ja siellä käyvien ihmisten koettiin myös olevan
tärkeitä (69 %, vapaaehtoisten kyselyssä 100 %).
Pienryhmien palautteissa keskimäärin 70 % kertoi saaneensa tukea muilta ryhmäläisiltä
paljon tai erittäin paljon. Myös pidempikestoista vertaisuutta ja avunantoa on havaittu
kävijöiden kesken. Lähes kaikki (90 %) pienryhmiin osallistuneista kertoi toiminnan
piristävän mieltään, 70 % koki toiminnan tukevan jaksamista ja 85 % toiminnan antavan
sisältöä päivään.
Tukea tai apua tarvittaessa Täkystä tai Täkyn kautta koki jollain tasolla saaneensa 67 %
vastanneista.
Täkyläisiä jouluvalokävelyllä
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Vastanneista 77 % koki voivansa jollain tasolla vaikuttaa tekemiseen, 46 % paljon tai erittäin
paljon.
Palautteen perusteella eniten oli pidetty Vähäsillan leiripäivästä. Pienryhmät ja vapaaehtoisten
pitämä aukiolo sekä ulkoilut Hervannassa saivat myös kannatusta. Grillaus on edelleen pidettyä ja toivottua. Sitä hieman kuluneena vuonna haittasivat grillipaikan remontti ja käyttökielto
talvella. Kaikki kevään ja loppuvuoden kyselyyn vastanneista suosittelisivat Täkyn toimintaa
ystävälleen.

Korona

Maaliskuussa Täkyn toiminta oli vain yhden päivän tauolla. Etätoimintana Facebook-ryhmä
Täkyn kävijöille aloitti toiminnan 17.3. Facebookissa käytiin keskusteluja kuulumisista, jaettiin
kuvia esimerkiksi istutuksien edistymisestä ja vinkkejä arjen tekemisiin. Messenger-toiminnon
kautta on pidetty yhteyttä kävijöihin, kuunneltu murheita, neuvottu eteenpäin ja mainostettu
toimintaamme. Keväällä lähes jokaisen päivän päätteeksi vinkkasimme myös mielenterveyttä
tukevista toiminnoista ja palveluista Facebook-ryhmässä. Vuoden aikana Facebookin suljettuun keskusteluryhmään tuli 27 jäsentä.
Otimme nopeasti, vain muutamassa viikossa poikkeustilan alkamisen jälkeen, käyttöön
Zoom-videopuhelualustan. Pidimme ryhmätoimintoja etänä, kuten etä-kässä- ja hyvänmielen
ryhmiä ja järjestimme mm. etälenkkejä. Toteutimme sisältöä Zoomiin myös yhdessä yhteistyökumppaniemme ja kävijöidemme kanssa.
Kasvokkaiset kohtaamiset ovat olleet toiminnan ydintä, ja kun siihen meni mahdollisuus, oli
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se iso menetys toiminnalle. Somessa tapahtuva kohtaaminen on erilaista ja siitä puuttuu
elementtejä, joita kasvokkaisessa kohtaamisessa on. Myöskään kaikkia ei saavuteta somen
kautta. Etätoimintaa oli 51 päivänä vuoden aikana.
Keväällä tehdyn kyselyn mukaan kävijät antoivat Täkyn toiminnoille poikkeusaikana
arvosanaksi 8 (asteikolla 1-10). Keväällä saavutimme ihmisiä hyvin Facebookin ja Zoomin välityksellä. Loppuvuodesta tulleet tiukemmat rajoitukset kokoontumisiin ja koronan
pelko vaikuttivat myös halukkuuteen osallistua kasvokkaiseen toimintaan. Syksyllä etätoiminta ei enää houkutellut ihmisiä kevään lailla. Koronaväsymystä alkoi olla ilmassa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Täkyssä aloitettiin useamman vuoden tauon jälkeen ohjausryhmätoiminta syksyllä.
Ohjausryhmään kuuluu toimijoita Taimi ry:ltä, Mielen ry:ltä, Tampereen kaupungilta,
seurakunnalta, TAMK:lta, Tredulta sekä Tampereen A-killalta. Ohjausryhmä kokoontui
kaksi kertaa vuonna 2020.
Yhteistyötä startattiin Tampereen Setlementin Hervannassa toimivan Naistarin kanssa.
Yhteistyössä Naistarin ja Sopimusvuoren Nätiks-pajan kanssa järjestimme Naisten hemmotteluiltapäivän. Naistarin kanssa sovimme myös yhteistyön jatkumisesta seuraavalle
vuodelle.
Taiteilija Mona Ratalahden kanssa teimme yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa
Mona tuo taidettaan ja osaamistaan Täkyn kävijöille. Mona onkin ollut mm. starttaamassa
Täkyn syyskautta grillillä Veijo Soppa -hahmossaan ja ohjannut Stand Up -pienryhmää.
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Keskeinen yhteistyökumppanimme on ollut Tampereen A-killan sosiaalisen sirkuksen Sirkus
Fokus -hanke. Yhteistyö on alkanut 2019 ja
jatkunut läpi vuoden 2020. Sirkus Fokuksen kanssa
olemme järjestäneet tiistaisin Sirkuskahvilaa kauppakeskus DUO:n tiloissa. Elokuussa Sirkuskahvila toimi Ahvenisjärven rannalla Sirkuspiknikin
muodossa. Osallistumiselle Sirkuskahvilan toimintaan on ollut kautta linjan leimallista tekemisen ilo
ja matalan kynnyksen osallistuminen. Etäaikana
siirsimme Sirkuskahvilan Zoom-alustalle. Sirkus
Fokus -hanke päättyi vuoden 2020 lopussa.
Yhteistyötä on aloitettu myös TAMK:n sosionomiopiskelijoiden kanssa miesten ryhmän muodossa. Ryhmä ei kuitenkaan päässyt kunnolla
alkamaan ennen koronatilanteen pahenemista ja jäi
lopulta pariin kokoontumiskertaan.

Yksikön henkilökunta 2020

Suurimman osan vuodesta Täkyssä työskenneltiin
kahden henkilön tiimillä. Lokakuun alussa kolmanneksi ohjaajaksi palkattiin Johanna Kotiniemi, joka
suoritti keväällä ja syksyllä Täkyssä sosionomiopintoihin kuuluvan kuvataideterapeuttisen ryhmän
ohjaamisen harjoittelun. Yksi henkilö työskenteli
tuntityöläisenä/sijaisena. Elokuussa työkokeilun
aloitti Täkyssä Suvi-Tuuli Vehviläinen.
Työntekijät ovat osallistuneet kymmeneen ammatillista osaamistaan tukevaan koulukseen vuoden
2020 aikana. Näistä suurin osa on järjestetty
etäyhteydellä. Täkyn henkilökunnalle on järjestetty
työnohjaus kerran kuussa. Yhdessä työnohjaajan
kanssa työstimme ”ammatillinen matkani” teemalla
sitä, mistä meistä jokainen on tullut tähän hetkeen.
Hyödynsimme työnohjausta myös arvopajassa,
joka oli kehittämispäivän yhteydessä ja jossa kertasimme yhdistyksen, yksikön ja omia arvojamme.
Syksyllä Täkyn henkilökunnalle on järjestetty yksi
virkistyspäivä Tampereella sekä kehittämispäivä
Majarannassa. Majarannassa suunnittelimme tulevaa ja pureuduimme saamaamme palautteeseen.
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Verkko
Verkko on tunnettu, vakiintunut
toimija, joka tekee säännöllistä
yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Yksikön henkilökunta 2020

Verkon toimintamuotoja ovat

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit:
Minna Naukkarinen
Tiina Virnes

► vapaaehtoistoiminta ja avunvälitys,
► vertais- ja harrastusryhmät,
► tiistaikahvila sekä
► yhteistyö ja kehittäminen.
Verkon ammattimaisesti koordinoitu,
maksuton vapaaehtoisapu pitää yllä hervantalaisten iäkkäiden ja vammaisten ihmisten
toimintakykyä ja vahvistaa heidän sosiaalisia
suhteitaan. Avunvälitys on ollut yksikkömme ydintehtävä sen perustamisesta lähtien.
Käytössämme on kertaluonteisen avun malli,
jossa työntekijämme koordinoivat toimintaa
sopimalla yhden keikan kerrallaan asiakkaan
ja vapaaehtoisen kanssa. Asiakkaan luona
käyvä vapaaehtoinen vaihtuu viikoittain ja
vapaaehtoinen sitoutuu yhteen keikkaan
kerrallaan.
Kohderyhmiämme ovat 1) asiakkaat, joihin
lasketaan myös omaishoitajat, sekä 2) asiakkaita auttavat vapaaehtoiset. Ihmisten halu
auttaa innosti kevään ja kesän aikana mukaan
uusia, nuoria vapaaehtoisia kauppa-apuun ja
puhelinkaveritoimintaan.
Ammatillisesti ohjatuissa omaishoitajien ja
vapaaehtoisten kuukausikokoontumisissa
mahdollistetaan vertaistuki, työnohjauksellinen keskustelu ja tiedotus. Vapaaehtoiset
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Yksikön vastaava ja yhdistyksen toiminnanjohtaja
Riitta Kraatila

Yhteisökoordinaattori
Tanja Juvani

Vuoden vapaaehtoistoimija 2020 -palkinto ja juhlat Raatihuoneella. Aikaisemmin kaupunki on valinnut yhden
vuoden vapaaehtoishenkilön, mutta
tänä vuonna se halusi nostaa esille
esimerkillisen toimijan. Voittajan valitsi
kaupunkilaisten ehdotusten perusteella
sosiaali- ja terveyslautakunta, jonka
puheenjohtaja, apulaispormestari Johanna Loukaskorpi perustelee valintaa
näin:
– Tällä kertaa lautakunta halusi palkita
toimijan, joka on tehnyt pitkään monipuolista vapaaehtoistyötä, mutta osasi
poikkeusvuonna nopeasti ja innovatiivisesti muuttaa entisiä toimintatapojaan ja toi koronavuonna uusilla tavoilla iloa ja konkreettista apua yksinäisille
ikäihmisille ja vammaisille. YSTI ry:n
Verkon vapaaehtoiset ovat olleet kannustava esimerkki muille toimijoille ja
antaneet toivoa apua tarvitseville.

Minna sai seppeleen toiminnastaan
vapaa-aikana yhdistyksen hyväksi.
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ohjaavat itse vertaisina useita harrastusryhmiä, joissa niin vapaaehtoiset kuin omaishoitajat ovat käyneet ahkerasti, tosin korona-aikana osa ryhmistä on ollut tauolla. Asiakkaita,
vapaaehtoisia ja muita kävijöitä piristää viikoittain auki oleva, avoin tiistaikahvila. Yhteistyötä teemme YSTI:n muiden yksiköiden, hervantalaisten toimijoiden, pirkanmaalaisten ja valtakunnallisten vapaaehtoistoimijoiden, sosiaalialan järjestöjen ja liittojen sekä
Tampereen kaupungin ja Järjestöedustamon kanssa.
Vapaaehtoistoimintamme on mahdollistanut 3312 kohtaamista vuonna 2020. Luku on
reilusti pienempi kuin edellisvuonna (7581), mutta hyvä koronaolosuhteisiin nähden.
Näihin kohtaamisiin lasketaan koko Verkon toiminnan kävijämäärät ja osallistujat avunvälityksen keikat mukaan lukien. Mukana ovat vapaaehtoisille suunnatut kuukausikokoontumiset, harrastuskerhot ja koulutukset, tiistaikahvilassa käyneet asiakkaat, vapaaehtoiset
ja muut kävijät, omaishoitajaryhmän tapaamiset ja Verkon itse tai yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa järjestämät tapahtumat sekä poikkeusolojen toiminta. Osa toiminnoista jouduttiin pandemian takia perumaan, mutta idearikas ja innostunut tiimimme kehitti
koronakeväänä uutta, kuten kauppa-apua ja puhelinkaveritoimintaa asiakkaille, viiden
hengen pihakahveja ja ulkoilua vapaaehtoisille.
Korona-aikana olemme saavuttaneet kohderyhmämme sinnikkäällä työllä ja ennen kaikkea siksi, että olemme merkittävä, vakiintunut toimija Hervannan alueella. Heti maaliskuusta alkaen annoimme jatkuvaa puhelintukea kohderyhmillemme, emmekä missään
vaiheessa unohtaneet heitä. Asiakkaisiin pidettiin säännöllisesti yhteyttä puhelimitse ja
kirjeitse ja osalle jaettiin askartelupaketit. Vapaaehtoisia tuettiin monikanavaisesti puhelimitse, kirjein, sähköpostitse ja WA-ryhmässä. Kumppaneille viestimme tiedotteessa,
somessa ja puhelimitse.
Panostimme erityisesti viestintään vuonna 2020 ja Verkon työpanoksen ansiosta oma
yksikkö ja koko yhdistys saivat näkyvyyttä somekanavilla, SOSTE: n ja Kansalaisareenan
Unelmien liikuntapäivä turvavälein
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blogeissa, vapaaehtoistyösivustoilla (lähellä.
fi, vapaaehtoistyö.fi) ja paikallismediassa juttujen ja ilmoitusten avulla. Verkon
työpanos edisti koko yhdistyksen strategista
tavoitetta panostaa ulkoiseen viestintään.
Tuloksellisuudesta kertonee Tampereen
kaupungin myöntämä Vuoden vapaaehtoistoimija 2020 -palkinto ja juhlat Raatihuoneella. Aikaisemmin kaupunki on valinnut
yhden vuoden vapaaehtoishenkilön, mutta
tänä vuonna se halusi nostaa esille esimerkillisen toimijan. Voittajan valitsi kaupunkilaisten ehdotusten perusteella sosiaali- ja
terveyslautakunta, jonka puheenjohtaja,
apulaispormestari Johanna Loukaskorpi
perustelee valintaa näin:

Tanssit Pirkko Puukkoniemen tahdissa

– Tällä kertaa lautakunta halusi palkita toimijan, joka on tehnyt pitkään monipuolista
vapaaehtoistyötä, mutta osasi poikkeusvuonna nopeasti ja innovatiivisesti muuttaa
entisiä toimintatapojaan ja toi koronavuonna uusilla tavoilla iloa ja konkreettista apua
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yksinäisille ikäihmisille ja vammaisille. YSTI ry:n Verkon vapaaehtoiset ovat olleet kannustava
esimerkki muille toimijoille ja antaneet toivoa apua tarvitseville.
Voisi todeta, että yhdistyksen strateginen tavoite ”Yhdistys osallisuuden vahvistajana ja yksilö
aktiivisena elämänlaatunsa parantajana” konkretisoituu Verkon korona-ajan toiminnassa, kun
pidimme asiakkaista, omaishoitajista ja vapaaehtoisista huolta.
Asiakkaan palaute korona-ajan kauppa-avusta: ”Mistä te aina näitä ihania ihmisiä löydätte?
Aina ovikellon soidessa oven takana on uusi mutta yhtä ihana ihminen”.

Yksikön henkilökunta 2020

Verkossa on ollut syksyllä 2020 yksi sosiaalityön opiskelija. Yksi vapaaehtoisista on Tampereen avoimen yliopiston sosiaalityön opiskelija ja suorittanut Verkossa opintoihinsa kuuluvaa
”Sosiaalityön käytäntö, arvot ja etiikka”- opintojaksoa.
Puhelinpäivystystä on annettu vuonna 2020 kaikkiaan 243 päivänä arviolta 10 300 kohtaamisen verran, kesäaika poikkeuksellisesti mukaan lukien. Avunvälitys on avoinna ma-to klo
8-15 ja pe 8-14 ja siihen kuuluu palveluohjausta. Koska kauppa-apu ja puhelinkaveritoiminta
jatkuivat läpi kesän, kolme yksikön työntekijää päivysti vuorotellen kahden viikon pätkissä
avunvälityksen puhelinta, koordinoi kauppa-apua ja tuki tarvittaessa puhelinkavereita.

Henkilökunnan näkemyksiä toiminnasta

Työntekijät täyttävät joka vuosi sähköisen itsearviointikyselyn, jonka tulokset puretaan perinteisesti työpajassa. Tiimin palautteenanto ja ideointi on jatkuvaa: vuoden mittaan pidetään
suunnitelmallisia kehittämispäiviä; arviointilomakkeet ja hakemukset täytetään aina yhdessä,
vuosikelloa päivitetään ajantasaisesti.
Vuosittaisen palautekyselyn perusteella koko tiimi oli sitä mieltä, että toiminnalle on määritelty selkeät tavoitteet, että toimenpiteet ja valitut keinot tukevat tavoitteiden saavuttamista ja
että tavoitteet on saavutettu kiitettävästi. Viestintä tukee tavoitteiden saavuttamista, yhteistyö
kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa on toimivaa ja tukee tavoitteiden saavuttamista (3/4
mielestä kiitettävästi ja 1/4 mielestä hyvin). Sisäistä viestintää ja työnsuunnittelua voisi vielä
parantaa. Yhteistyökumppaneiden vastaavassa kyselyssä yksi vastaaja kommentoi, että ”etenkin poikkeusaikana Verkko on osoittanut ketteryyttä ja osaamista”.

VAPAAEHTOISTOIMINTA JA AVUNVÄLITYS
Avunvälitys

Verkon vapaaehtoiset auttavat naapuriavun luonteisesti Hervannan alueen ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä. Välittämämme apu on ennen kaikkea sosiaalista kanssakäymistä, ei ammatillista toimintaa. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus työntekijän tukeen 24/7.
Vuonna 2020 vapaaehtoisemme ovat auttaneet hervantalaisia ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä 1441 avunvälityskeikalla, yhteensä 2604 tuntia. Keikkamäärä jäi alle tavoitetason 1900,
mutta koronavuonna saavutettu 1441 on hyvä siihen nähden, että kevään 2020 poikkeusoloissa keikkoja ei voinut tehdä lainkaan! Vertailuna vuonna 2019 keikkoja tehtiin 1821 kappaletta
4726,50 tuntia.
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Vapaaehtoiset ovat olleet ulkoilu-, juttelu-, puhelin-, kesä- ja joulukavereina,
asiakkaiden seurana, asiointi-, kauppa-,
digi-, remppa- ja talkooapuna, saattajina Tiistaikahvilaan, harrastuksiin
ja lääkäriin sekä jakajana Tampereen
kaupungin maskinjakopisteellä ensin
Hervannan Vapaa-aikakeskuksella ja
sitten Cinolassa.
Kesän puhelinkaveritoiminta onnistui
Tampereen kaupungin n. 2000 € Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustuksella.
Puhelinkavereina toimivat vapaaehtoiset soittivat asiakkaille 289 puhelua,
joista kertyi 153 tuntia ja 20 minuuttia.
Asiakkaat löysivät mukaan toimintaan
lehti-ilmoituksen tai kotihoidon kautta
ja mukana oli myös Verkon tuttuja
asiakkaita.
Puhelinkaverijuhlat järjestettiin hankkeen lopussa ja niihin osallistui 20
ihmistä, 7 asiakasta ja 13 vapaaehtoista.
Osa asiakkaista ei jaksanut osallistua
juhliin huonon kuntonsa takia, mutta
he kertoivat, että oli mukavaa, kun
puhelinkaveri soitti ja ”sai jutella ihan
kaiken maailman asioita eikä vain esim.
omaan terveyteen liittyviä.” Puhelinkaveritoiminta toteutettiin myös jouluna
Verkon toimiston ollessa suljettu.
Jos tarkastellaan tuntimääriä, asiointikeikkoihin on käytetty eniten vapaaehtoisapua, 472 tuntia.
Tämä saattoapu koostuu niin yhteisistä asiointireissuista kuin korona-ajan kauppa-avusta,
jolloin vapaaehtoinen kävi asiakkaan puolesta ostoksilla.
Jos taas tutkitaan tilastoa tehtyjen keikkamäärien mukaan, puhelinkaveri-keikkoja (289) on
tehty hieman asiointiapua (249) enemmän. Asiakkaan seurana on oltu 179 keikalla, apuna
asiakkaan harrastuksessa 169 keikalla, ulkoiluapua on annettu 153 keikan verran ja saattoapua
126 keikalla. Lääkäri- ja tutkimussaatot on tilastoitu erikseen ja niitä on tehty 94 kappaletta
yhteensä 259 tuntia.
Verkon asiakkaat ovat peruneet 55 keikkaa. Asiakkaat ovat olleet sairaalassa tai muuten niin
huonossa kunnossa, etteivät ole jaksaneet ottaa vapaaehtoista vastaan.

32

Vapaaehtoiset

Toiminnassamme on vuonna 2020 ollut mukana ennätysmäärä, 98 vapaaehtoista, 77 naista
ja 21 miestä. Heistä aktiivisesti toiminnassa mukana oli 81, eli kymmenen enemmän kuin
edellisvuonna. Korona-aika sai erityisesti nuoret aikuiset innostumaan vapaaehtoistoiminnasta.
Määrittelemme aktiivisiksi ne vapaaehtoiset, jotka ovat tehneet vuoden aikana keikkoja.
Kertaluonteisen mallimme mukaisesti vapaaehtoiset voivat pitää toiminnasta taukoa. Vuonna 2020 osa vapaaehtoisista jättäytyi toiminnasta erityisesti koronaan liittyvän pelon vuoksi.
Lisäksi poikkeusoloissa 38 yli 70-vuotiasta vapaaehtoista joutui karanteeniin. Poikkeusajan
puheluissa vapaaehtoiset kertoivat yksinäisyydestä, turvattomuudesta ja läheisyyden puutteesta, mihin työntekijät vastasivat järjestämällä turvallista toimintaa ja vertaistukea.
Toiminnan on vuoden aikana lopettanut 10 ja aloittanut 24 vapaaehtoista. Näin tavoitteemme
– 15 uutta vapaaehtoista vuodessa – on ylittynyt komeasti yhdeksällä.
Vapaaehtoisten keski-ikä on laskenut viime vuoden 60,4:stä 56,1:een vuoteen. Suurin osa vapaaehtoisista on edelleen eläkeikäisiä, mutta joukossa on myös työssäkäyviä ja erityisesti nuoria
opiskelijoita, joita on tullut mukaan poikkeusoloissa. Nuorin vapaaehtoinen on 19 ja vanhin
86 vuotta.
Koulutukset, retket ja virkistys pohjaavat kohderyhmien toiveisiin ja tarpeisiin. Tänä vuonna järjestimme vapaaehtoisille kolme koulutusta - Mielenterveys elämäntaitona MTEA®1-,
ensiapu- ja kotivarakoulutukset - kolme luontoretkeä Särkijärven rantaan, Majarannan majalle
ja Vähäsillan leirikeskukseen sekä museoretken Vapriikin Ostia-näyttelyyn ja sen yhteydessä
lounasruokailun Plevna-ravintolaan. Särkijärven rannassa vietimme yhdessä Voi Hyvin –viikon tapahtumaa jumpaten ja kahvitellen sekä kuulumisia vaihtaen. Majarannassa elokuussa ja
Särkijärvellä syyskuussa pidimme kuukausikokoontumiset ja nautimme samalla hyvästä ruoasta, grillimakkarasta, kauniista maisemista ja halukkaat pääsivät vielä saunan lempeisiin löylyihin
ja pulahtamaan järveen.

Omaishoitajille kesäkukkia ja kesäkahvit ulkona.
Minna kahvin keitossa.
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Kokoontuminen Keinupuistossa.
Muita Verkon järjestämiä tapaamisia vapaaehtoisille oli Unelmien liikuntapäivä 12.5. Kuusikonpuiston kentällä Hervannassa. Työntekijät olivat tehneet isolle kentälle erilaisia liikuntapisteitä, joita 16 vapaaehtoista kiersi pienissä ryhmissä.
Keväällä alettiin pitää pihakahveja vapaaehtoisille, jotta he pääsisivät tapaamaan toisiaan ja
henkilökuntaa ja purkamaan koronatuntojaan. Seitsemät pihakahvit houkuttelivat toimiston
grillikatokselle 30 eri vapaaehtoista.
Koulutuksissa on käynyt 15 eri vapaaehtoista. Kaikkien koulutusten kokonaiskävijämäärä
on ollut 18, joten koulutuksiin on osallistunut aiempaa enemmän eri ihmisiä. Vapaaehtoiset
kokevat, että koulutuksista on hyötyä sekä yksityiselämässä että vapaaehtoistoiminnan asiakastilanteissa.
Vapaaehtoisryhmän kokoontumisia, retkiä ja virkistystapahtumia on ollut vuoden aikana 24,
joissa on tapahtunut 278 kohtaamista. Vapaaehtoisten kohtaamispaikassa Ystilässä oli vuonna
2020 arviolta 184 käyntikertaa ja 368 kohtaamista, kun vapaaehtoinen keskusteli usein useamman kuin yhden työntekijän kanssa.

Vapaaehtoisten kokemuksia Verkon koronan aikaisesta toiminnasta:

”Olen saanut puhelinsoittoja. Niistä olen kiitollinen. Pihakahvilla kävin ja kentällä ulkoilutapahtumassa. Oikein kivaa vaihtelua oli arkeen.”
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Vapaaehtoisten näkemyksiä toiminnasta:

”Verkossa mukana olo on tuonut elämääni pelkästään positiivisia asioita.”
Vuosikyselyyn vastasi 51/98 vapaaehtoista. Kyselyn perusteella vapaaehtoisten toimintakyky ja sosiaaliset suhteet säilyivät ennallaan tai paranivat. Vapaaehtoistoiminta on
vaikuttanut yhtä myönteisesti vapaaehtoisten elämään kuin 2019 (ka. 3.7 asteikolla 1-4).
Vapaaehtoisista 90 % tuntee itsensä hyödylliseksi, 63 % kokee iloa ja 57 % tuntee kuuluvansa porukkaan (tavoite kaikissa yli 60 %). Sisältöä ja rakennetta päiviin sai 55 %, uutta
koki oppineensa 49 %. Uusia ystäviä oli saanut 45 % molempina vuosina, kun tavoite oli
yli 60 %. Korona-aikana tutustuminen ei ole ollut helppoa. Vapaaehtoisen palaute kertoo
Verkon yhteisöllisyydestä: ”Tärkeää, että yhteenkuuluvuus säilyy esteistä huolimatta ja
tuntee kuuluvan yhteisöön.”
Vapaaehtoiset kokivat toiminnan laadukkaaksi ja mielekkääksi. Sekä vuonna 2019 että
2020 keikat oli vapaaehtoisten mielestä järjestetty hyvin (sama tulos 3.8/4 molempina vuosina). Suurin osa, 92 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että Verkossa on
löydetty oikeanlaiset asiakkaat. Vuonna 2019 asiakkaiden kunto huolestutti vapaaehtoisia,
mutta nyt ei ollut nähtävissä samaa huolta. Vapaaehtoiset arvioivat, että Verkon vapaaehtoistoiminnan kolme tärkeintä hyötyä asiakkaille ovat: 1) asiakas pystyy tekemään vapaaehtoisen kanssa asioita, joita ei muuten tekisi, 2) yksinäisyyden väheneminen ja 3) asiakas
käy enemmän kodin ulkopuolella. Vapaaehtoispalaute: ”se ilon määrä jonka voi antaa
yksinäiselle vanhukselle”.
Vastaajista 80 % koki, että asiakkaat ja työntekijät ”arvostavat vapaaehtoistyötäni”. Vastaajan kommentti: ”Verkko kohtelee ihmisiä aidolla tunteella ja saa itsensä tuntee tärkeäksi”. Vastaajista 88 % oli täysin ja 10 % jokseenkin sitä mieltä, että ”keikkamuotoinen
vapaaehtoisapu on hyvä tapa auttaa hervantalaisia ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä”.
Puolet vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 41 % jokseenkin samaa mieltä siitä, että ”minulla on mahdollisuus vaikuttaa Verkon toimintaan ja mielipiteeni otetaan huomioon”.

Asiakkaat

Vuonna 2020 vapaaehtoisapuamme on saanut 239 eri asiakasta (edellisvuonna 389), joista
säännöllisiä, vähintään 4 kertaa apua saaneita asiakkaita on ollut 121, naisia 94 ja miehiä
27. Säännöllisten asiakkaiden keski-ikä on ollut 80 vuotta, ikäjakauman ollessa 52–99, ja
yli 70-vuotiaiden määrä on ollut 106.
Kohderyhmämme ovat ikänsä ja kuntonsa puolesta haavoittuvia pandemialle. Yli 70-vuotiaat asiakkaat ja vapaaehtoiset olivat koronakeväänä karanteenissa ja poikkeusolojen
rajoitukset estivät normaalin, kasvokkaisen kohtaamisen ja perinteiset avunvälityskeikat.
Palvelutalot ja lähitorit sulkivat ovensa ulkopuolisilta, joten vapaaehtoiset eivät päässeet
tapaamaan siellä asuvia asiakkaita. Osan toimintakyky heikkeni kevään aikana; edelleen
tämä näkyy passiivisuutena ja haluttomuutena lähteä kotoa.
Työntekijöiden kekseliäisyys ja innostuneisuus sekä vapaaehtoisten halu auttaa ja olla mukana koronatalkoissa mahdollistivat avunvälityksemme jatkumisen. Vapaaehtoiset veivät
asiakkaita ulkoilemaan, kävivät puolesta kaupassa, soittivat asiakkaille puhelinkavereina,
pitivät toisistaan huolta soittamalla kuulumisia ja ulkoilemalla yhdessä.
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Verkkolaisia Vähäsillassa
Syksyllä tilanne normalisoitui: vapaaehtoisapu, Tiistaikahvila ja ryhmät avautuivat. Verkon vapaaehtoiset alkoivat auttaa Tampereen kaupungin maskinjakopisteellä. Loppuvuodesta tuli uusia kokoontumisrajoituksia ja Tiistaikahvila ja ryhmät laitettiin tauolle.
Avunvälitys ja kaupungin maskinjaossa avustaminen jatkuivat; joulunpyhinä oli joulu- ja
puhelinkaveritoimintaa.
Monilta iäkkäiltä vapaaehtoisilta ja asiakkailta puuttuvat digitaidot ja laitteet, mikä esti
ryhmien siirtämisen verkkoon tai yhteydenpidon virtuaalisesti. Alussa myös työntekijöiden digiloikkaa hidastivat puutteelliset taidot, vaan nopeasti opettelimme uusia asioita.
Koronan pelko on estänyt osaa vapaaehtoisista ja asiakkaista osallistumasta Verkon
toimintaan.

Kyselyn tuloksia: Asiakkaat ovat tyytyväisiä apuun

Puhelimitse tehtyyn vuosikyselyyn vastasi 19/26 asiakasta. Kyselyyn osallistuvat 4 kertaa
vuodessa apua saaneet asiakkaat. 66 asiakkaasta jäi jäljellä 26, koska muistisairailta asiakkailta ei kysytty, osa kieltäytyi, muutamia oli kuollut ja osa oli muuttanut pois. Puhelinhaastattelu oli haastavaa, sillä asiakkaiden oli vaikea hahmottaa kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja niitä näkemättä. Kyselyn lisäksi saadaan jatkuvaa palautetta pitkin vuotta.
Kyselyn perusteella asiakkaat ovat tutustuneet uusiin ihmisiin hieman enemmän kuin
viime vuonna (asteikolla 1-4 ka. noussut 3.3->3.5), päässeet kodin ulkopuolelle (nousu
3.6->3.7), kokeneet turvallista oloa (3.6->3.7) ja heidän tekemisensä on mahdollistunut
vapaaehtoistoiminnan ansiosta (3.6->3.7). Tavoitetaso näissä on ollut yli 3. Vastanneista
75 % on pärjännyt täysin tai jonkin verran paremmin kotona tavoitetason ollessa 60 %.
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Voi siis sanoa, että kohtaamisten avulla asiakkaille syntyi mielekkään tekemisen mahdollisuuksia.
Verkossa on toimittu aina asiakaslähtöisesti ja joustavasti. Apua räätälöitiin asiakkaan toiveen
ja tarpeen mukaiseksi. Esimerkiksi syöpää sairastavaa asiakasta on määräaikaisesti saatettu
päivittäin sädehoitoon perinteisen viikoittaisen asiointiavun sijaan. Asiakkaat saivat tarvitsemaansa apua ja olivat siihen täysin tyytyväisiä (tulos 4/4, vuonna 2019 3.9/4).
Asiakkaista 90 % oli täysin tai jonkin verran sitä mieltä, että vapaaehtoisavulla oli vaikutusta
koettuun mielialaan sekä 2019 että 2020. Yksinäisyytensä koki lieventyneen 90 % (71 % vuonna 2019).

Vertais- ja harrastusryhmät

Erilaisia ammatillisesti ohjattuja sekä vertaisohjaajien vetämiä säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä eri kohderyhmille on ollut 11.
Vapaaehtoisemme käyvät viidessä harrasteryhmässä, joita he itse ohjaavat ja organisoivat. Harrasteryhmiä ovat puutyö, savityö, kaksi viikoittaista kuntosalivuoroa, jotka ovat yhteisiä Täkyn
kanssa, kortti- ja lautapeliryhmä Pelurit ja älylaitteiden ja tietokoneiden käyttöön keskittyvä
Digitällit. Vapaaehtoisten vertaisohjatuissa ryhmissä on ollut viime vuonna käyntikertoja 82 ja
osallistujia kaikilla kerroilla yhteensä 480. Luku on pienempi kuin edellisvuosina (2019 reilut
800 ja 2018 reilut 600), mutta suurin osa ryhmistä on ollut välillä tauolla koronan takia.
Digitällit on siirtynyt paljolti Skypeen ja kokoontunut säännöllisesti. YSTI ry:n ja Paikalliskulttuurin Edistäjät Paku ry:n yhteinen avoin käsityökerho Sutturat kokoontuu kerran kuussa.
Käsityötuvalla saa puolestaan ammatillista, yksilöllistä ohjausta maton kutomisessa.
Ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa ovat perinteiset, vapaaehtoisten ja Hervannan
ja Kaukajärven omaishoitajien kuukausittaiset kokoontumiset ja uusina, vuonna 2020 kokoontuneet jutteluryhmä ja Vanhustyön Keskusliiton (VTKL) mallin mukainen kuusihenkinen
ystäväpiiri, joka jatkoi joulukuusta alkaen omaehtoisena.
Vapaaehtoiset kokoontuivat vuoden aikana 7 kertaa, joilla kävijöitä oli yhteensä 161, ja
omaishoitajat 8 kertaa, kävijöitä yhteensä 49. Osa kerroista voitiin pitää säiden salliessa ulkona. Normaalisti näitä kuukausikokoontumisia on vuoden aikana 11, joten tulos on aika hyvä
pandemiatilanteeseen nähden.
Omaishoitajaryhmä on Verkon ja Tampereen Eteläisen seurakunnan yhteinen. Omaishoitajia
oli vuoden aikana 14. Koronan takia tavoittelemamme 100 kävijää vuodessa ei toteutunut,
mutta ryhmäkäyntien lisäksi työntekijä kohtasi ryhmäläisiä yksittäin toimistolla ja tuki heitä puhelimitse, viestein ja kirjein. Kesäkuussa ryhmä tapasi 4 hengen pienryhmäpuheluissa
WhatsAppilla. Ryhmässä aloitti kaksi uutta, joista toinen jatkoi toiminnassa.
Ammatillisesti ohjatuissa kuukausikokoontumisissa vapaaehtoiset saivat vertaistukea ja työnohjauksellista ryhmä- ja yksilökeskustelua työntekijöiden kanssa. Juttelukerhossa aihe oli vapaa
eli jutella sai mistä tahansa mieltä painavasta tai ajankohtaisesta aiheesta yhdessä työntekijöiden kanssa. Yhdellä juttelukerralla askarreltiin joulukortteja alueen ikäihmisille. Ystäväpiiriä
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Asiak

ohjasivat VTKL:n ystäväpiiriohjaajan koulutuksen käyneet vapaaehtoinen ja Verkon työntekijä, joista jälkimmäinen jäi ryhmästä pois sen virallisten käyntikertojen päätyttyä ja toiminnan
muututtua omaehtoiseksi vertaisryhmäksi.

Omaishoitajien palautetta

Omaishoitajaryhmäläisistä 10/14 on vastannut vuosittaiseen kyselyymme. Kirjallisen vuosikyselyn lisäksi vastuutyöntekijä saa omaishoitajilta jatkuvaa suullista palautetta puhelimitse
ja kasvokkain. Vaikka kohtaamisia oli kasvokkain vähemmän kuin tavoitteena oli, oli palaute
kiitettävää.
Kyselyn perusteella ryhmäläiset ovat tyytyväisiä toimintaan (ka. 3.8/4). Kaikki vastanneet
olivat sitä mieltä, että ryhmään osallistuminen kannatti (4/4), ryhmään osallistuminen on
lisännyt hyvinvointia (4/4) ja suurimman osan mielestä myös vertaistukea (3.7/4). Kaikissa
näissä tavoite, yli 3, on ylittynyt ja tulos on pysynyt samana tai parantunut edellisvuodesta.
Ryhmä vastasi kävijöiden odotuksia vielä paremmin kuin edellisvuonna (2020 ka 3,8/4, 2019
ka. 3,6/4).

Tiistaikahvila

Olemme pitäneet jo noin 15 vuoden ajan teemallista, ammatillisesti ohjattua Tiistaikahvilaa,
joka kokoontuu kerran viikossa 2 tuntia kerrallaan. Matalan kynnyksen avoimessa kohtaa-
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mispaikassa Hervannan alueen asukkaat saavat viettää aikaa muiden ihmisten kanssa ja voivat
saada uusia ystäviä. Tarvittaessa vapaaehtoisemme saattavat asiakkaita kahvilaan joko jalkaisin
tai Kela-taksilla. Monelle huonokuntoiselle, paljon kotona aikaa viettävälle vanhukselle tiistaikahvilassa käynti on viikon kohokohta.
Tiistaikahvila meni keväällä tauolle, mutta avautui syksyllä loppuvuoden 10 hengen rajoituksiin saakka: käytimme maskeja ja käsidesiä ja siirryimme isompaan tilaan, jossa turvavälit
onnistuivat. Marras-joulukuusta kahvilan asiakkaat ovat käyneet vapaaehtoisten kanssa ulkoilemassa kahvilan sijaan.
Kahvilassa pyrimme tukemaan osallistujien omatoimista selviytymistä ja hyvinvointia toiminnallisten menetelmien avulla. Vuonna 2020 olemme jumpanneet kehoa ja aivoja, askarrelleet,
nauttineet musiikki- ja sirkusesityksistä, kirjaston toimintapaketeista, kirjaston Sirpa Pohjolan
runotuokiosta, taiteilija Inka Hannulan taidetuokiosta, levyraadista ja laskiaistansseista Päivi
Puukkoniemi Duon tahtiin, viettäneet yhdessä ystävänpäivää, pelanneet erilaisia pelejä, kuten
bingoa ja tietovisaa, ulkoilleet ja ennen kaikkea vaihtaneet kuulumisia ja kahvitelleet yhdessä.
Tiistaikahvila on kokoontunut vuoden aikana 24 kertaa (edellisvuonna 43 kertaa) ja käyntikertoja on ollut yhteensä 364 (edellisvuonna 937). Tiistaikahvila oli kevään ja kesän kiinni, joten
vuositavoite 40 tapaamiskertaa ja kävijätavoite 1100 eivät toteutuneet. Yksittäisiä kävijöitä on
ollut 76. Kahvilassa on vieraillut 28 sellaista ihmistä, jotka eivät ole Verkon vapaaehtoisia tai
avunvälityksen asiakkaita.
Olemme kysyneet suullisesti tiistaikahvilan asiakkailta 22.9.2020, ”Millä sanalla kuvaat Verkon
tiistaikahvilaa”? Vastauksiksi saimme seuraavat ilmaisut: ”Kiva poiketa”, ”Ihan mukavaa”,
”Hyvä”, ”Tulen toistekin”, ”Tutustumisen arvoista”, ”Hyvällä mielellä”, ”Erilainen, vaihtelua
päivään”, ”Erikoinen”, ”Täällä on kivaa” ja ”Porukassa on mukava jutella muiden kanssa”.

Yhteistyö ja kehittäminen
Tapahtumat

Yhteistyötä tehtiin paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Tärkeimmät yhteistyötahot ovat ohjausryhmässä, joka kokoontui kerran vuoden aikana. Yhteistyötapahtumia
olivat Laskiaisrieha Hervannan Lionsin kanssa 23.2., Peikkometsä Hervanta-päivillä alueen
toimijoiden kanssa 29.8. ja Iloa vapaaehtoistoiminnasta TARVE ry:n jäsenjärjestöjen kanssa
28.9.
Korona-aikana yhteistyö lisääntyi, tiivistyi, siirtyi pienimuotoiseksi ja verkkoon. Työntekijät
pitivät säännöllisesti yhteyttä kohderyhmiin ja yhteistyökumppaneihin, joiden kanssa huolehdittiin yhdessä asiakkaista. Verkko näkyi eri kanavissa ja osallistui Facebookin ”Poikkeustilan
yhteistyö” –ryhmään. Kaikki tämä edisti strategista tavoitetta ”Verkostoituminen ja lisääntyvä
yhteisövaikuttaminen”.
Verkkoon ja koko yhdistyksen toimintaan tutustumassa vieraili vuoden aikana apulaispormestari Johanna Loukaskorpi sekä eteläisen seurakunnan Kotoa koollekutsujaksi (Koko) –hankkeen hankekoordinaattori Antti Vanhala.
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Arjen yhteistyö

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 asiakasohjausyksikön ja kotihoidon työntekijöiden kanssa. Monet asiakkaat ohjautuvat meille Pohjois- ja
Etelä-Hervannan kotipalvelusta.
Viikoittaista yhteistyötä teemme paikallisten palvelutalojen ja hoivakotien kanssa. Keinupuiston lähitori on tärkeä yhteistyökumppanimme. Tavallisesti vapaaehtoisemme ovat käyneet
tapaamassa ja ulkoilemassa niin Keinupuiston ryhmäkodissa ja palvelukodissa asuvien kuin
päiväkeskuksessa käyvien asiakkaiden kanssa, mutta koronapandemian levittyä Suomeen
Keinupuisto sulki ovensa ulkopuolisilta. Vastaavaa yhteistyötä teemme Ikäihmisten perhekoti
Ilontuvan, Ruusuvuoren hoivakodin ja Kotimiespalvelukodin kanssa, jotka myös ovat olleet
osan aikaa kiinni koronavuonna. Lisäksi teemme paljon paikallista kehittämistyötä muiden
hervantalaisten toimijoiden kanssa.
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YHTEISTYÖKUMPPANIEN KOMMENTTEJA
”Toiminta täydentää kunnan palveluja. Toiminta antaa elämänsisältöä niin vanhuksille, vapaaehtoisille kuin omaishoitajille. Ilman verkkoa moni olisi yksin.”
”Vahva alueellinen tuntemus sekä pitkäjänteinen työ asuinalueella. Vahva halu vaikuttaa
yhteiskunnallisiin asioihin ja päätöksiin.”
Toimintaa voisi yhden vastaajan mielestä laajentaa Hervannan lähialueille. Yhteisellä vaikuttamistyöllä ”saadaan näkyväksi ruohonjuuritasolla olevat tarpeet, tehdään näkyväksi ne”.
Poikkeusoloissa oli ilo saada omasta työstä myös julkista kiitosta, kuten Hervannassa toimivan
Tastu-yksikön, Tampereen asumispäivystys ja asumisyksiköt, Juhapekka Lindforsilta:
”Haluan esittää julkisen kiitokseni erityisesti Tampereen Hervannassa toimivan Yhdessä
Selviytymisen Tuki YSTI ry:n henkilöstölle ja kaikille teille vapaaehtoisille, jotka toiminnallanne olette auttaneet meidän riskiryhmään kuuluvia asukkaitamme esimerkiksi kauppa-avun
merkeissä.
Se voi arkipäiväisenä suorituksena tuntua monesta ehkä pieneltä tekijältä, mutta meidän asukkaidemme psyykkiselle hyvinvoinnille sillä on erittäin suuri merkitys ja se helpottaa suunnattomasti myös meidän henkilökunnan työskentelyä.
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Kaikki kumppanit suosittelevat toimintaamme

Vuosittaisen kyselyn tuloksia: kumppaneista 63,50 % oli täysin ja 9 % jokseenkin tyytyväisiä
yhteistyöhön. Vastaajista 36 % oli täysin ja 27 % jokseenkin samaa mieltä siitä, että tiedonkulku kumppaneiden kanssa oli toimivaa. Verkostoyhteistyöllä koettiin olevan vaikuttavuutta:
”Saadaan näkyväksi ruohonjuuritasolla olevat tarpeet, tehdään näkyväksi ne yhteisellä vaikuttamistyöllä”, ”Hyvinvointia meidän asukkaille”, ”Toiminta täydentää kunnan palveluja.
Toiminta antaa elämänsisältöä niin vanhuksille, vapaaehtoisille kuin omaishoitajille. Ilman
verkkoa moni olisi yksin.” Kyselyyn vastasi 11/36 ja vastanneet olivat kaupungin (6), järjestön
tai yhdistyksen (3) ja palvelukeskuksen työntekijöitä (2).

VERKON TIISTAIKAHVILASTA SANOTTUA
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Talous
Yhdistyksen tilinpäätöksessä ajalta 1.1.2020 - 31.12.2020 varsinaisen toiminnan tuotot, varainhankinta, Tampereen kaupungin Kumppanuusavustukset ja Stean yleisavustus olivat yhteensä 634 648,32 euroa (vuonna 2019; 635 871,60 euroa) ja toiminnan kulut 640 885,43 euroa
(vuonna 2019; 639 606,52 euroa).
Henkilöstökulut vähenivät hieman edellisvuodesta ollen 477 982,53 € sisältäen kaikki henkilösivukulut. Vuonna 2019 henkilöstökulut olivat 482 867,91 €.
Tilikauden alijäämä oli 6237,11 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 3734,92 euroa.
Tampereen kaupungin kumppanuusavustusta saivat Toimela ja Verkko. STEAn Ak-avustukset kohdentuivat Toimelan lasten toimintaan, Verkon vapaaehtois- ja vertaistoimintaan sekä
Täkyn aikuisten avoimeen iltatoimintaan. Lisäksi yhdistys sai STEAn yleisavustusta hallintoon
ja C-avustusta Paikka auki -hankkeessa nuoren työllistämiseen ja kouluttamiseen oppisopimuksella laitoshuoltajaksi. Saatuja STEAn avustuksia siirtyi käytettäväksi seuraavalle vuodelle
24 357,45 euroa.
Yhdistyksen kirjanpidosta on vastannut Hämeen Atk- ja tilipalvelu Oy ja tilintarkastuksesta
Tilintarkastus AAA Oy tilintarkastusyhteisö.

Leilan 60-vuotisjuhlat.

Ystin vuosikokous 2020.
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YHDESSÄ SELVIYTYMISEN TUKI YSTI ry
Ruovedenkatu 20, 33720 Tampere
Y-tunnus 0938840-
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