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TIIVISTELMÄ 
 
 

Opinnäytetyössäni kartoitettiin, millaisia yhteistyömahdollisuuksia Hä-
meen Setlementin aluetyön aiemmat ja nykyiset yhteistyökumppanit 
mahdollisesti haluaisivat rakentaa aluetyön kanssa. Opinnäytetyön toi-
meksiantajana oli Hämeen Setlementti ry.  
 
Työn tietoperustassa perehdyttiin setlementtityön historiaan, aluetyö-
hön ja Hämeen Setlementin toimintaan. Opinnäytetyö oli tutkimuksel-
linen, ja sen aineisto kerättiin kyselylomakkeella. Se lähetettiin sähkö-
postitse 25 taholle. Vastauksia saatiin kymmenen kappaletta. Aineisto 
analysoitiin teemoittelua hyödyntäen.  
 
Saatujen vastauksien keskeisenä tuloksena voidaan todeta, että yhteis-
työ ja sen kehittäminen koetaan tärkeänä. Vastaukset jakautuivat kol-
meen pääteemaan, jotka olivat seuraavat: Setlementin tilojen hyödyn-
täminen, toiminnan tunnetuksi tekeminen sekä asiakkaiden auttami-
nen yhdessä. Vastaajat pohtivat yhteistyötarvetta oman asiakaskun-
tansa näkökulmasta, mutta myös mahdollisten uusien asiakassuhtei-
den luominen nousi esiin. Yhteistyömuotoina nähtiin esimerkiksi eri-
laisten tapahtumien järjestäminen yhdessä, tilaisuuksien järjestämi-
nen Setlementin tiloissa sekä asiakkaiden työllistymisen edistäminen. 
Nämä kaikki toiveet ovat käytännössä mahdollisia toteuttaa yhteis-
työssä eri toimijoiden kesken. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kyselyyn osallistuneet toimijat 
pitävät ajatusta yhteistyöstä ja sen kehittämisestä Hämeen Setlemen-
tin aluetyön kanssa tärkeänä ja mielekkäänä, ja yhteistyön aloittami-
selle ja kehittämiselle on olemassa hyvät mahdollisuudet. 
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ABSTRACT 
 

The meaning of this thesis was to examine what kind of cooperation 
possibilities the former and present cooperation partners would like to 
develop together with Häme Settlement community work. The thesis 
was commissioned by Häme Settlement association. 
  
The knowledge base of this thesis explores the history of the settle-
ment movement, community work and the activities that Häme Settle-
ment provides. This thesis was research-based, and the material was 
collected with a questionnaire which was emailed to 25 subjects, ten 
of which responded. The data were analysed by thematizing.  
   
The result of the survey was that cooperation and its further develop-
ment were deemed important. The responses were divided in three 
themes: utilizing the premises of Häme Settlement, making the activity 
well-known and helping the service users together. The respondents 
looked at the cooperation from their own clients’ perspective, but po-
tential new clients were also considered. Possible forms of cooperation 
could be for instance arranging events together, arranging events in 
Häme Settlement premises or helping clients to find employment. It is 
possible to realize all these expectations through cooperation between 
different actors. 
    
The conclusion is that the subjects who responded to the survey 
thought that cooperation between them and Häme Settlement com-
munity work is important and meaningful, and there are good possibil-
ities to start and advance this cooperation.       
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1 JOHDANTO 

Tutustuin Hämeen Setlementin toimintaan suorittaessani opintoihini 
sisältyneen harjoittelujakson Hämeen Setlementin eri toimipisteissä. 
Olin jo aiemmin ollut kiinnostunut Setlementin tekemästä monipuoli-
sesta työstä ja kokenut sen mielenkiintoiseksi aiheeksi tulevaa opin-
näytetyötäni suunnitellessani. Harjoittelujaksoni aikana opinnäyte-
työni aiheeksi tarkentui Hämeen Setlementin aluetyö, ja siitä erityisiksi 
kohteiksi aluetyön kaksi toimipistettä, Läntinen Kumppanuustalo Juko-
lassa sekä Itäinen lähiökeskus Katumalla.  
 
Hämeen Setlementin aluetyö tekee tälläkin hetkellä yhteistyötä usei-
den eri toimijoiden kanssa, mutta yhteistyön kehittämisen ja monipuo-
listamisen asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen ajatellaan sisältyvän 
aluetyön perustyöhön. Jotta toiminta palvelee asiakkaita mahdollisim-
man hyvin, työn on kehityttävä koko ajan.  
 
Setlementin aluetyö näkee yhtenä hyvänä mahdollisuutena yhteis-
työlle tarjota tilojaan muiden toimijoiden käyttöön, jolloin toiminnasta 
hyötyisivät myös aluetyön asiakkaat. Näin myös mahdollisesti saatai-
siin uusia asiakkaita palveluiden pariin. Aluetyö pyrkii myös tukemaan 
yhteistyökumppaneiden alueella tekemää työtä tarvittaessa resurs-
siensa mukaan. Näiden ajatusten pohjalta loin yhteistyössä Setlemen-
tin aluetyön henkilöstön kanssa yhteistyökyselyn heidän nykyisille ja 
mahdollisesti tuleville yhteistyökumppaneille. Näitä ovat esim. eri jär-
jestöt ja oppilaitokset Hämeenlinnan alueella. Mukana oli myös viran-
omaistahoja. Kyselyssä pyrin selvittämään, millaisia mahdollisuuksia 
kyseiset toimijat näkisivät tulevaisuudessa yhteistyössä Setlementin 
aluetyön kanssa. 
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2 SETLEMENTTITYÖN HISTORIAA 

Setlementti sanana on suora lainaus englannin kielestä (settlement, to 
settle). Se tarkoittaa asutusta, asettumista asumaan, sopeutumista ja 
sovittamista. (Suomen Setlementtiliitto, n.d.) Ensimmäinen setle-
mentti Toynbee Hall on perustettu Lontoon East Endin työläiskorttelei-
hin vuonna 1884 toimijoinaan yliopiston opiskelijat ja opettajat. Hei-
dän tarkoituksenaan oli tuoda sosiaalista ja sivistyksellistä toimintaa 
köyhien ihmisten asuinalueille. (Kalliola, n.d.)  
 
Jane Addamsia (s. 1860) pidetään setlementtityön ja kansalaiskeskei-
sen sosiaalityön uranuurtajana. Laura Jane Addams oli syntyisin Illinoi-
sista, ja hänen perheensä kuului ylempään keskiluokkaan. Addamsilla 
oli seitsemän vanhempaa sisarusta. Hänen isänsä oli yhteiskunnalli-
sesti vaikuttava henkilö ja perhe eli suhteellisen vaurasta elämää. Äiti 
huolehti kotona perheestään. Hän menehtyi Janen ollessa vain kahden 
vuoden ikäinen. Addams kasvatettiin uskomaan demokratiaan, tasa-
vertaisuuteen sekä ihmisoikeuksiin, ja perheessä arvostettiin kulttuu-
ria ja kirjallisuutta. (Ruuskanen ym., 2011, s. 16) 
 
Jane Addams suoritti opintonsa Rockfordin naisseminaarissa, joka tar-
josi korkeakoulutusta naisille. Hän aloitti lääketieteen opinnot Phila-
delphiassa mutta keskeytti ne isänsä kuoleman aiheuttavan järkytyk-
sen vuoksi. Opintojen keskeydyttyä Addams keskittyi matkusteluun ja 
teki kaksi matkaa Eurooppaan. Näillä matkoillaan hän tutustui myös 
Toynbee Hall -setlementtitalon toimintaan Lontoossa. (Ruuskanen 
ym., 2011, ss. 16-17) 
 
Ennen matkusteluaan Addams ei ollut juuri törmännyt köyhyyteen, ja 
sen näkeminen sai hänet kyseenalaistamaan omaa etuoikeutettua ase-
maansa. Setlementtityössä hän arvosti työntekijöiden holhoamatonta 
asennetta asiakkaita kohtaan, ja hän koki työn merkitykselliseksi ja jär-
keväksi. Osana tätä palvelua Addams löysi sijan myös elämänsä tärke-
älle alueelle, kulttuurille. Hän perusti Rockfordin seminaarin aikaisen 
ystävänsä, Ellen Gates Starrin kanssa Hull House -setlementtitalon Chi-
cagoon 8.9.1889. (Ruuskanen ym., 2011, ss. 16-17) 
 
Suomessa setlementtityön perustajana pidetään pastori Sigfrid Sire-
niusta. Sirenius syntyi Oripäässä vuonna 1877 ja toimi vuodesta 1901 
alkaen pappina eri seurakunnissa.  Sirenius tutustui setlementtityöhön 
toimiessaan Lontoossa merimiespappina suomalaisella merimieskir-
kolla, ja vuodesta 1916 hän keskittyi pelkästään kristillis-sosiaaliseen 
kasvatustyöhön. (Sirenius, 1965, nimiösivu) Ensimmäinen setlementti-
talo perustettiin Helsingin Kallioon 1919 ja sai nimekseen Kalliolan kris-
tillis-yhteiskunnallinen työkeskus. Talo suunniteltiin palvelemaan teol-
lisuusväkeä tarkoituksenaan tarjota tiloja yhteisiä harrastuksia ja ko-
koontumisia varten.  (Sirenius, 1965, s. 313) 
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3 SETLEMENTIN ALUETYÖN PERIAATTEITA 

Setlementin aluetyön periaatteena on kannustaa ja rohkaista alueen 
asukkaita kehittämään itse omaa asumisympäristöään ja tätä kautta 
myös parantaa omaa elämänlaatuaan. Setlementin ajattelumalli on 
ratkaisukeskeinen, joka kannustaa ihmisiä hyödyntämään omia voima-
varojaan. Pystyessä vaikuttamaan omiin ja ympäristönsä asioihin on ih-
misen helpompi kokea voimaantumisen tunnetta, joka taas on suoraan 
yhteydessä hyvinvointiin. Seuraavaksi käyn läpi näihin päämääriin joh-
tavia keinoja ja malleja.  

3.1 Setlementtityön tavoite 

”Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoi-
suutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Toimintamme lähtökoh-
tana on yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikompien 
tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin sekä heidän voima-
varoihinsa” (Setlementtiliitto, n.d.) Setlementtiliiton toiminta Suo-
messa on monipuolista, tavoitteellista ja laaja-alaista. Se pitää sisältää 
mm. asumisen palveluita, opinto- ja kulttuuritoimintaa, kansalaistoi-
mintaa, lapsi- ja nuorisotyötä sekä seniori- ja vanhustyötä. Toiminta on 
sukupuolisensitiivistä. (Setlementtiliitto, n.d.) 
 
Setlementtityöhön perehtyessäni olen huomannut työn tavoitteiden 
olevan ihmisläheisiä, yksilön ja yhteisön tarpeista lähteviä ja osallisuu-
teen kannustavia. Niissä pyritään tukemaan yksilön voimaantumista ja 
sosiaalista osallisuutta esim. sosiokulttuurisen innostamisen keinoin.  
 
Aloitin työni Hämeen Setlementin aluetyön koordinaattorina heinä-
kuussa 2020, ja sen myötä olen päässyt tarkemmin perehtymään alue-
työn periaatteisiin. Aluetyön visiona Hämeen Setlementissä on suvait-
seva ja aktiivinen lähiö, yhteinen vastuu lapsista ja nuorista sekä osalli-
suuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy yhteisöllisyyden keinoin. 
Työssä on ratkaisukeskeinen ote ja se on hyvin voimavarakeskeistä. 
Keinoja päästä näihin tavoitteisiin voidaan löytää voimaantumisen, so-
siaalisen osallisuuden sekä sosiokulttuurisen innostamisen kautta.     

3.2 Voimaantuminen 

Satu Tuomainen (2019) käsittelee Metropolian julkaisemassa blogis-
saan (Tuomainen, 2014) voimaantumista eri näkökannoilta. Hänen 
mukaansa voimaantuminen on osa ihmisen hyvinvointia, ja se muodos-
tuu vahvasti vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa. Voimaantu-
minen lähtee ihmisestä itsestään, mutta siihen vaikuttavat myös hänen 
läheisensä, elinympäristönsä sekä yhteiskuntapoliittiset päätökset. 
Voimaantumisella tarkoitetaan ihmisen oman sisäisen voimantunteen 

https://blogit.metropolia.fi/uudistuva-sosiaalialan-osaaminen/2014/08/20/sosiaalialan-tyossa-edistetaan-voimaantumista/


4 
 

 
 

kokemista ja se vaikuttaa ihmisen elämänhallinnan taitoihin. Se raken-
tuu luovuudesta, rohkeudesta ja halusta ottaa vastuuta myös muista 
ihmisistä. Voimaantunut ihminen kokee, että hänen päätöksillään on 
merkitystä ja että hän pystyy itse vaikuttamaan omaan elämäänsä. 
 
Yhteisöllisyyden muodostumiseen ja sitä kautta voimaantumiseen ni-
voutuu vahvasti ihmisen sosiaalinen pääoma (Lundbom & Herranen, 
2011, s. 139). Kun ihmiset tekevät asioita yhdessä, vahvistuu heidän 
luottamuksensa toisiinsa, mikä taas vahvistaa vuorovaikutusta. Vuoro-
vaikutuksen lisääntyessä ihmiset alkavat huomioida enemmän toimin-
tansa vaikutuksia muihin ihmisiin, ja empaattisuus muita kohtaan voi 
lisääntyä. Lundbomin ja Herrasen mukaan tämä taas parantaa infor-
maation kulkua, mikä vaikuttaa taloudellisten resurssien saavuttami-
seen ja täten auttaa päämäärän saavuttamisessa. Tämän kaiken toi-
minnan uskotaan parantavan ihmisen terveyttä ja elämänlaatua. (Tuo-
mainen, 2014) 
 
Vaikka voimaantuminen lähtee ihmisestä itsestään, sitä on Tuomaisen 
(2014) mukaan mahdollista ja suotavaakin tukea. Ihmistä voi auttaa 
voimaantumisessa hänen tarpeensa ja lähtökohtansa huomioon ot-
taen. Tuen on tarkoitus olla rinnalla kulkemista ja asiakaslähtöistä, 
jotta asiakkaalla säilyy tunne oman elämänsä hallinnasta. (Tuomainen, 
2014)    

3.3 Sosiaalinen osallisuus 

Osallisuuden tunteen edellytyksenä on, että ihminen kokee olevansa 
merkityksellinen osa kokonaisuutta (Laurila, 2019). Jotta ihminen ko-
kee itsensä sosiaalisesti osalliseksi, hänen on koettava voivansa vaikut-
taa sekä omiin että ympäristönsä asioihin.  
 
Laurila (2019) jakaa osallisuuden kolmeen eri osa-alueeseen: osallisuus 
omassa elämässä, osallisuus vaikuttamisen prosesseissa sekä osalli-
suus yhteisestä hyvästä. Osallisuus omassa elämässä on edellytys mui-
den ihmisten kanssa toimimiseen ja omien sosiaalisten taitojen vah-
ventumiseen. Sosiaaliset taidot edesauttavat myös vaikeiden asioiden 
käsittelemistä. Vaikuttamisen prosessissa Laurila korostaa ryhmätoi-
mintaan osallistumista, yhteisten tilojen sekä oman asuinalueen kehit-
tämistä. Osallisuus yhteisestä hyvästä sisältää oman lähiympäristönsä 
tarjoaman sosiaalisen tuen, joka voi tukea elämässä jopa työllistymi-
senä. 
 
Osallisuutta voidaan vahvistaa erilaisin keinoin ja eri toimijoiden ta-
hoilta. Ihmisten keskinäinen vuorovaikutus tukee oikeuksien ja mah-
dollisuuksien toteutumista ja osallisuuden kokemista.  Vuorovaikutus-
suhteita voi rakentaa esim. kouluissa, työpaikoilla, järjestöissä, harras-
tusseuroissa, seurakunnissa ja yhdistyksissä. Tärkeää on, että viralliset 
tahot suunnittelevat palvelut yhteistyössä asukkaiden, asiakkaiden 
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kanssa. Tämä tukee kansalaisten aktiivisuutta ja osallisuuden tunnetta. 
(THL, 2019) 

3.4 Sosiokulttuurinen innostaminen  

Sosiokulttuurinen innostaminen on Ranskassa toisen maailmansodan 
jälkeen syntynyt sosiaalipedagogiikan suuntaus. Se on arkipäivän sosi-
aalisen toiminnan väline, ja siinä yhdistyvät kasvatuksellinen, sosiaali-
nen ja kulttuurinen toiminta (Kurki, 2000). 
 
Innostamisen perusteina on J. V. Merinon (Kansalaisyhteiskunta.fi) mu-
kaan kolme käsitettä. Ensimmäinen käsite on antaa elämä ja innosta-
minen, jossa tuetaan ihmisten välistä aitoa kohtaamista, paikallista 
kulttuuria ja ihmisten oma-aloitteisuutta. Toinen avainkäsite on ryhtyä 
välittäjäksi, minkä tavoitteena on luoda aidoissa verkostoissa toimivia 
oma-aloitteisia ryhmiä. Kolmas käsite sisältää laadullisen muuttami-
sen, ja se tavoittelee muutosta kohti solidaarista mielenlaatua ja asen-
teita. 
 
Merinon mukaan innostamisella on kaksi päätavoitetta: Liikkeen, le-
vottomuuden ja aloitteellisuuden luominen, itsenäisen toiminnan ja 
vastuuntunnon herättäminen sekä yksilön ja ryhmien kykyjen ja voi-
mien herättely ja motivointi sosiaaliseen, kulttuuriseen ja kasvatuksel-
liseen toimintaan (Kansalaisyhteiskunta.fi). 
 
P. Fermosen mukaan sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteena on 
yhteiskunnan parantaminen. Kasvatuksellisen toimintamuotonsa li-
säksi se on vahvasti myös asenne, joka sisältää sekä ammatillisen kut-
sumuksen että sitoutumisen. Sen tavoitteena on saavuttaa yhteis-
kunta, jolla on solidaariset arvot (Kansalaisyhteiskunta.fi).   

4 HÄMEEN SETLEMENTTI RY JA SEN TOIMINTA 

”Hämeen Setlementti on Kanta-Hämeessä toimiva uskonnollisesti ja 
poliittisesti sitoutumaton monialajärjestö, jonka tehtävänä on osalli-
suuden tukeminen, toimintamahdollisuuksien luominen sekä yhteis-
kuntaan vaikuttaminen” (Hämeen Setlementti, n.d.). Hämeen Setle-
mentti kannustaa kansalaistoiminnan kehittämiseen ja painottaa mo-
nikulttuuriseen työotteeseen. Sen toiminta-alueita ovat Hämeenlinna, 
Janakkala, Hattula, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi, Forssa, Tammela, Ypäjä, 
Jokioinen, Humppila ja Lahti. Toimintaa johdetaan Hämeenlinnasta. 
Järjestössä työskentelee noin 40 palkattua ja yli 100  vapaaehtoista 
työntekijää. Hämeen Setlementti ry perustettiin vuonna 1997. 
(meidanhame.fi, n.d.) 
 

http://www.meidanhame.fi/
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Hämeen Setlementin toiminta sisältää aluetyön, järjestöyhteistyön, 
kohtaamispaikkatoiminnan, kielikerhot, Paavo-kurssin, kuntouttavan 
työtoiminnan, nuorten työpaja Duunaamon, tuki- ja ohjauspistetoi-
minnan, miestentoiminnan, työpolun sekä vapaaehtoistoiminnan. (Lii-
konen, 2020) Toiminta voidaan jakaa kolmeksi eri toimialaksi, joita ovat 
kansalaistoiminta, työllistymistä ja kotoutumista tukeva toiminta sekä 
kehittämishankkeet. Seuraavat tiedot on kerätty Hämeen Setlementti 
ry toimintakertomuksesta 2017. (Hämeen Setlementti vuosikertomus 
2017, n.d.) 
  

4.1 Kansalaistoiminta 

 
Kanta-Hämeen Setlementissä toteutetaan järjestöyhteistyötä esim. 
kumppanuustalon eri toimijoiden sekä SILTA-yhteistyöverkoston 
kanssa, erilaisina tapahtumina ja maakunnallisena yhteistyönä. (Hä-
meen Setlementti vuosikertomus 2017, n.d.) Kansalaistoiminnan piiriin 
kuuluu kohtaamispaikkatoiminta, jossa kumppanuustalolla on matalan 
kynnyksen neuvonta- ja asiointipiste viitenä päivänä viikossa. Lisäksi 
järjestetään esim. suomen kielen kerhoja. (Hämeen Setlementti vuosi-
kertomus 2017, n.d.) 
 
Hämeen Setlementillä toimii myös vapaaehtoistyöntekijöitä, ja tällöin 
toiminta lähtee vapaaehtoisten omien kiinnostusten kohteista ja osaa-
misesta. Toiveet ja tarpeet siihen määrittävät palvelun käyttäjät. 
Vuonna 2019 vapaaehtoisten kokonaismäärä oli 231 henkilöä, joista 
aktiivisia toimijoita oli 117. Hämeen Setlementti on järjestänyt seuraa-
vanlaista vapaaehtoistoimintaa: ryhmämuotoista vapaaehtoistoimin-
taa, esim. kielikahvilatoimintaa, jossa kielten opiskelu tapahtuu luon-
tevasti kahvin äärellä, senioritoimintaa esim. kamerakerhon muo-
dossa, OmaKamu-toimintaa, jossa koulutetut aikuiset toimivat tuki-
henkilöinä lapsille ja nuorille, sekä miehille suunnattua toimintaa. (Hä-
meen Setlementti vuosikertomus 2017, n.d.)   
 
Myös aluetyötä toteutetaan kansalaistoiminnan ajatuksella kolmessa 
eri toimipisteessä, joita ovat Kumppanuustalo, Itäinen lähiökeskus ja 
Läntinen Kumppanuustalo. Toiminta rakennetaan asiakkaiden tarpei-
den mukaan ja heidän osallisuuttaan painotetaan. Itäisen lähiökeskuk-
sen ja Läntisen Kumppanuustalon toimintaan paneudun tarkemmin lu-
vussa 5.  

4.2 Työllistymistä ja kotoutumista tukeva toiminta 

Hämeen Setlementissä aloitettiin työllistymistä tukeva nelivuotinen 
TyöPolku-hanke vuonna 2014. Hanke toteutettiin yhteistyössä TE-
toimiston kanssa, ja sen tarkoituksena oli tukea erityisesti 
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maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä esim. työhön-
valmennusten ja työkokeilun kautta. Palvelu tarjoaa yksilöllistä tukea 
ja kuuluu edelleen Hämeen Setlementin toimintaan. (Hämeen Setle-
mentti vuosikertomus 2017, n.d.) 
 
Työllistymistä tukevaan toimintaan kuuluu Hämeen Setlementin kau-
pungin palveluseteleillä toteuttama kuntouttavan työtoiminnan pal-
velu. Se on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille ja tavoitteena on tarjota 
asiakkaalle kokonaisvaltaista tukea kohdistuen niin työelämään kuin 
arkielämän hallintaan. Hämeen Setlementissä on myös mahdollista 
suorittaa osatutkintoja eri aloilta. (Hämeen Setlementti vuosikertomus 
2017, n.d.) 
    
 
Hämeen Setlementti tarjoaa myös kotoutumista tukevaa kurssitoimin-
taa, esim. Paavo-kurssin kotoutumiskoulutuksen ulkopuolella oleville. 
Kurssin tarkoituksena on edistää suomen kielen taitoa ja kertoa suo-
malaisesta yhteiskunnasta. (Hämeen Setlementti vuosikertomus 2017, 
n.d.) 

4.3 Kehittämishankkeet  

Hämeen Setlementti toteuttaa vuosittain erilaisia kehittämishank-
keita. Vuonna 2020 jatkuvat seuraavat hankkeet (STEA avustukset, 
n.d.): 
 
1. Kansalais- ja kehittämistoiminnan, järjestöyhteistyön sekä tuki- ja 

ohjauspistetoiminnan koordinointi Hämeenlinnan seudulla. 
 

2.  Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Kaarisillan toiminnan ja va-
paaehtoistoiminnan koordinoiminen. 
 

3. Yhdistysten ja järjestöjen roolin vahvistaminen sote- ja maakunta-
uudistuksessa Kanta-Hämeen alueella sekä järjestöyhteistyön ke-
hittäminen tulevan maakunnan, sote-palveluiden ja kuntien 
kanssa. 

5 HÄMEEN SETLEMENTTI RY:N ALUETYÖ 

Lähiöiden kehittämistyötä on tehty Hämeenlinnassa jo 1990-luvulta al-
kaen. Tavoitteena on ehkäistä kaupungin eri alueiden eriarvoistumista 
sekä asukkaiden kahtiajakautumista. Lähiötoiminta aloitettiin kaupun-
gin itä- ja länsipuolilla perusteenaan alueiden tyhjien asuntojen määrä, 
muuttoliikkeen vilkkaus sekä sosiaaliset ongelmat.  

https://avustukset.stea.fi/organisation/98
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5.1 Lähiötyö/aluetyö 

 
Lähiötyötä, jota nykyisin kutsutaan myös aluetyöksi, toteutetaan Hä-
meenlinnassa Katumalla sekä Nummi-Jukolan alueella. Kaupungissa 
toimii siis kaksi lähiökeskusta, Itäinen Lähiökeskus Katumalla ja Länti-
nen Kumppanuustalo Nummi-Jukolan alueella. Molemmat sijaitsevat 
n. 5 km:n päästä keskustasta. Setlementiltä on toivottu aluetyöta myös 
Ojoisille ja Kettumäkeen, mutta tämänhetkisillä resursseilla se ei ole 
Roineen mukaan mahdollista. (Roine, 2020) 
 
Aluetyön toiminta on sisältänyt vuonna 2019 seuraavaa (Roine, 2020):  
 

• Palkkatuella on palkattu 7 henkilöä. 

• Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut mukana 74 henkilöä. 

• Sosiaalisessa kuntoutuksessa on ollut mukana 8 henkilöä. 

• Työkokeilussa on ollut mukana 33 henkilöä. 

• Harjoittelemassa/työssä oppimassa eri oppilaitoksista on ollut 
mukana 41 henkilöä. 

• Yhdyskuntapalvelua suorittamassa on ollut 4 henkilöä. 

• Asiakaskäyntejä on ollut noin 17 000. 

• Eri ryhmiä on järjestetty 42, joista 13:sta ovat päävastuun kan-
taneet yhteistyökumppanit. 

• Tapahtumia, joihin aluetyö osallistui joko järjestäjänä tai vierai-
lijana, oli 29. 

 
Hämeen Setlementin aluetyö tekee yhteistyötä useiden eri toimijoiden 
kanssa. Näitä ovat esimerkiksi oppilaitokset, yhdistykset, asukastoimi-
kunnat ja asukasyhdistykset ja viranomaiset. Yhteistyötä ylläpidetään, 
rakennetaan ja kehitetään kaiken aikaa, ja tämä on myös pohjana tälle 
opinnäytetyölle. Aluetyön visiona on suvaitseva ja aktiivinen lähiö, 
osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy yhteisöllisyyden kei-
noin sekä yhteinen vastuu lapsista ja nuorista. Toimintaperiaatteina on 
arvostus, puuttuminen ja välittäminen sekä yhteistyö ja laaja-alainen 
työote. (Roine, 2020)  
 
Katuman alue itäisessä Hämeenlinnassa sekä Nummi-Jukolan alue län-
tisessä Hämeenlinnassa olivat mukana vuosina 2000-2003 Lähiö 
2000/Perhe 2000 -hankkeessa. Hankkeen tavoite oli seuraava: ”Ikära-
kenteeltaan ja sosiaaliselta koostumukseltaan moniarvoinen ja asuk-
kailleen yhteisöllistä tukea tarjoava lähiö”. Tavoitteena on ollut kehit-
tää pysyvä, ennaltaehkäisevän lähiötyön/lähiötyöntekijän työmalli 
osaksi kaupungin organisaation toimintaa. Ennaltaehkäisevän lähiö-
työn avulla tavoitteena on ehkäistä kaupungin eri alueiden eriarvoistu-
mista ja asukkaiden kahtiajakautumista. Yhteisöllisyyden, yhteisvas-
tuullisuuden ja toiminnallisuuden avulla on pyritty tukemaan lähiön 
asukkaita osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elämäänsä sekä myös 
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läheisiinsä ja ympäristöönsä edistäen näin koko alueen viihtyisyyttä. 
(Partanen, n.d.)    
 
Periaatteina aluetyöllä on voimavaratyöskentely, ratkaisukeskeisyys ja 
yhteisöllisyys. Lähiökeskukset toimivat alueella kohtaamispaikkoina 
sekä tarjoavat asiakkailleen erilaisia ryhmätoimintoja. Lähiökeskuk-
sissa on resurssien mukaan myös viranomaispäivystyksiä tukemassa 
asiakkaita henkilökohtaisesti. Aluetyö tarjoaa myös työllisyyden tuki-
toimia, esim. CV-pajoja, jatkopolutusta yhteistyössä eri toimijoiden, 
esimerkiksi Te-toimiston sekä oppilaitosten kanssa, sekä osaamisen 
tunnustamista ja opinnollistamista tilojen ja toimintojen mukaan, esi-
merkiksi ohjaustyötä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajien opintoihin sekä 
asiakaspalvelutyötä merkonomien opintoihin. (Roine, 2020)      

 

5.2 Itäinen Lähiökeskus 

Hämeen Setlementin ylläpitämä Itäinen Lähiökeskus sijaitsee Kanerva-
tie 1:ssä Katumalla Hämeenlinnassa. Katuman lähiö on luonnonkau-
niilla alueella Vanajaveden rannalla. 
 
Lähiötyö alkoi Katumalla Katuma-Harvialan alueella vuonna 1990 alu-
eellisella yhteissuunnittelun kokeilulla, joka kesti vuoteen 1992. Katu-
man asukasyhdistys perusti Katumalle matonkudonta- ja käsityökes-
kuksen 1991. Vuosina 1992-2000 Katumalla toimi puutyökeskus, ja 
1997-2000 Katuman nuorisotiloissa toimi aluetyöntekijä/alue-emäntä-
vetoinen lähiökeskus. Setlementti ry aloitti aluetyön toimintansa Katu-
malla järjestämällä erilaisia leirejä ja tapahtumia alueen asukkaille. 
Vuonna 2001 Katumalle perustettiin Itäinen lähiökeskus, ja seuraavana 
vuonna Kotilähiö ry palkkasi lähiökeskuksen emännän tilalle toimin-
nanohjaajan. Hämeenlinnan kaupunki otti vastuun aluekeskuksen ku-
luista 2004 ja palkkasi aluekoordinaattorin. 2005 solmittiin kaupungin 
ja Kotilähiö ry:n yhteistyösopimus ja pidettiin Katuman kehittämisen 
käynnistysseminaari. Lähiötyö siirtyi 2009 keskushallinnosta terveyden 
ja toimintakyvyn lautakunnan alaisuuteen yleiseen sosiaalityöhön, ja 
samana vuonna aluekoordinaattorin nimike muuttui sosiaaliohjaajaksi. 
1.1.2016 aluetyö siirtyi Hämeen Setlementin alaisuuteen. (Roine, 
2014)     
 
Viherä (Yle.fi, 2016) haastattelee artikkelissaan Hämeen Setlementissä 
toiminnanohjaajana aluetyössä työskentelevää Marianna Roinea. 
Roine kertoo Katuman väestön koostuvan hyvin eri-ikäisistä ja eri kult-
tuuritaustasta tulevista ihmisistä, joista osa on asunut Katumalla jo 
vuosikymmeniä. Katumalaisia hän kuvailee avoimiksi ja yhteisöllisiksi 
ihmisiksi ja asukaskuntaa värikkääksi. Yhteisöllisyys näkyy Roineen mu-
kaan esimerkiksi siinä, että alueen palveluiden vähentyessä asukkaat 
ovat aktivoituneet ja halunneet yhdessä kehittää aluettaan. Roine toi-
vookin, että alueen negatiivisen painotuksen, esim. median taholta, 
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sijasta keskityttäisiin painottamaan positiivisia asioita, joita Katumalta 
löytyy. Hän myöntää, että Katumalla on myös omat haasteensa, esi-
merkiksi palveluiden vähenemisen takia, mutta näkee Katuman tule-
vaisuuden kuitenkin positiivisessa valossa. 
 
 
Itäisen Lähiökeskuksen toimintaa suunnitellaan ja kehitetään asiakkai-
den tarpeiden ja toiveiden mukaan, ottaen huomioon käytettävissä 
olevat resurssit. Keväällä 2020 voimassa oleva viikko-ohjelma oli muo-
dostunut taulukon 1 kuvaamaksi (Hämeen Setlementti, n.d.): 
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Taulukko1 Itäisen Lähiökeskuksen lukujärjestys (Hämeen 
Setlementti, n.d.). 

 

ma ti ke to pe 
13.30-14.00  
VIIKKOVISA 
Teemavisai-
lua pienin 
palkinnoin. 

9.00-11.00 
MIESTEN 
AAMUKAHV
IT 
(maksuton) 
Tuoretta 
kahvia ja 
päivän pu-
heenaiheita. 

11.30-12.00 
JUMPPAHET
KI 
12.30-13.00 
PELATAAN 
ERILAISIA 
KORTTIPELE
JÄ 

9.00-10.00 
NAISTEN 
AAMUKAHVIT 
(maksu-
ton/NEULEKAHVI
LA 
Tuoretta kahvia ja 
päivän puheenai-
heita 
 

9.00-11.00 
KÄSITYÖKER
HO 
(Parillisina 
viikkoina). 

14.00-14.30 
JUMPPAHET
KI 

10.00-11.00 
BINGO 
(parittomat 
viikot) 

13.00-14.00 
MAKSUTON 
HYVÄN 
TAHDON 
RUOKAILU 
Koulun yli-
jäämäruo-
kaa. Ruoka 
syödään pai-
kan päällä, 
sitä ei an-
neta mu-
kaan. 

11.00-12.00 
YHTEISLAULUHE
TKI 
Joka kuun ensim-
mäinen torstai. 

9.30-11.00 
IKINUORET 
(Hämeen-
linna-Vanajan 
srk.) 
Ryhmä ko-
koontuu: 
13.9., 11.10., 
22.11., 13.12. 
Keskustelua, 
kevyttä tuoli-
jumppaa. 
 

 11.00-13.00 
KOTIRUOKA
A 
EDULLISESTI 
3 euroa/an-
nos 

 14.00-16.00 
KOULULAISTEN 
MAKSUTON 
VÄLIPALA 
Terveellistä pik-
kupurtavaa. 

 

 12.30-13.30 
LEVYRAATI 
Osallistujat 
valitsevat 
suosikkejaan 
soitetta-
vaksi. 
 

14.00-15.00 
TARINAT 
VALOKUVIE
N TAKANA 
Jokaisen va-
lokuvan 
taakse kät-
keytyy tarina 
– tule kerto-
maan omasi. 
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5.3 Läntinen Kumppanuustalo 

Hämeen Setlementin Läntinen Kumppanuustalo sijaitsee Eeronkuja 
5:ssä Jukolassa Hämeenlinnassa. Se on toiminut Jukolan entisessä kir-
jastotalossa joulukuusta 2018. Se on syntynyt ja muodostunut käyttä-
jiensä näköiseksi heidän ideoiden pohjalta. 
 
Lähiötyö alkoi Nummella ja Jukolassa 1994, jolloin alueen asuntoja 
alettiin perusparantaa. 1995 Työosuuskunta Nummi järjesti päiväker-
hoa lapsille kahden vuoden ajan. Alue oli mukana ARA:n lähiökehittä-
misprojektissa vuoteen 1999 ja Nummelle perustettiin ensimmäinen 
juttutupa, jota veti lähiöemäntä. 1997 Jukolaan perustettiin lähiötupa 
Hiidenpesä, ja myös siellä työskenteli lähiöemäntä. Samana vuonna 
työosuuskunta Nummi perusti monikulttuurisen ryhmäperhepäiväkoti 
Nallenpesän. 1998 perustettiin mm. Kotilähiö ry, aloitettiin kaksi 
vuotta kestänyt koululaisten iltapäivätoiminta ja Nallenpesä muuttui 
nimeltään Ketunleiväksi ja vastuutahoksi muuttui Kotilähiö ry. Samana 
vuonna Nummella aloitti toimintansa oma lähiöpoliisi. 2000-2003 
Nummi-Jukolan alue oli mukana Lähiö 2000/Perhe 2000 -projektissa 
kuin Katuman aluekin. Ketunleipä siirtyi kaupungin hallinnoimaksi 
2000. Vuosina 2001-2002 lähiötupien tilalle perustettiin investointi-
hankkeen myötä lähiökeskukset, ja 2002 lähiöemäntien tilalle koulute-
tut toiminnanohjaajat Kotilähiö ry:n palkkaamina. Lähiötyö eteni tästä 
eteenpäin samoin kuin itäiselläkin alueella ja siirtyi 2016 Hämeen Set-
lementin alaisuuteen. (Roine, 2014) 
 
Setlementtitoiminnan ajatuksena on, että mieluummin tehdään ja ide-
oidaan itse kuin ostetaan valmiina. Läntisessä Kumppanuustalossa aja-
tusta on hyödynnetty esimerkiksi niin, että nuorten työpaja Duunaa-
mon nuoret ovat maalanneet puita kumppanuustalon seinälle ja maa-
laamista jatkavat Luontoseniorit. Nuorten tila on päätetty sisustaa 
vasta, kun nuoret itse ovat kertoneet, millaiseksi sen haluavat. (Kar-
piola, 2019)  
 
Läntisessä Kumppanuustalossa ei haluta määritellä asioita valmiiksi, 
vaan tilat ja toiminta muotoutuvat tarpeen mukaan. Aulassa on esiin-
tymistila, jossa tilojen käyttäjät voivat esimerkiksi esittää musiikkiesi-
tyksiä kumppanuustalosta löytyvillä soittimilla. Talo tarjoaa urheiluvä-
lineitä ilmaisiksi lainaan ja lapsille järjestetään esimerkiksi satu- ja elo-
kuvahetkiä lehtienlukusalissa. Tärkeänä asiana Setlementti näkee 
kumppanuustalon merkityksen toimia tilana, jossa voi tavata ystäviä. 
(Karpiola, 2019)  
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Läntisen Kumppanuustalon, kuten muidenkin lähiökeskusten tarkoi-
tuksena on olla kaikille avoin kohtaamispaikka ikään, sukupuoleen ja 
uskontoon katsomatta. Työmenetelmät ovat ratkaisukeskeisyys, voi-
mavaratyöskentely ja yhteisöllisyys. Periaatteena on, että asiakkaat 
voivat itse vaikuttaa talon toimintaan. (Järvenpää, n.d.) 
Läntisen Kumppanuustalon toiminta oli keväällä 2020 taulukossa 2 ku-
vatun mukainen (Hämeen Setlementti, n.d.): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://slideplayer.fi/slide/12066656/
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Taulukko 2 Läntisen Kumppanuustalon lukujärjestys (Hä-
meen Setlementti, n.d.). 

 

ma ti ke to pe 
11.00-12.30 
TERVEYSTIETO
TUVAT Teema-
hetki paikallisen 
yhdistyksen ve-
tämänä. 20.1., 
17.2., 9.3., 
16.4., 18 5. 

9.00-10.00 
LASTEN 
ELOKUVAHETKI 
Päiväkoti-ikäi-
sille suunnattu 
elokuvahetki. 
Parillisina viik-
koina. 

9.00-11.00 
NAISTEN 
AAMUKAHVI
T (maksuton) 
Tuoretta kah-
via ja päivän 
puheenai-
heita. 

9.00 - 
11.00 
MIESTEN 
AAMUKAH
VIT (mak-
suton) Tuo-
retta kah-
via ja päi-
vän pu-
heenai-
heita. 

10.00-11.00 
PERJANTAIK
LUBI Suo-
menkielen 
opiskelua 
rennosti yh-
dessä. 

12.00-13.00 
LEVYRAATI 
Omia suosik-
keja soitetta-
vaksi. 

10.30 - 13.00 
MUSASTUDIO 
Oman musiikin 
äänitystä ja mik-
sausta 

9.30-12.30 
PERHEKAHVI
LA Koko per-
heen avoin 
kohtaamis-
paikka. 

10.30-
11.30 
ARKILIIKU
NTA Eri lii-
kuntamuo-
toja opas-
tettuna. 

 

13.00-14.00 
NEULEKAHVILA 
Tehdään käsi-
töitä yhdessä. 

11.00-13.00 
SPR:n 
VERENPAINEMI
TTAUS 14.1., 
28.1., 11.2., 
25.2., 10.3., 
24.3., 14.4., 
28.4., 12.5., 
26.5. 

11.15-12.00 
TUOLIJUMPP
A Rentoa tuo-
lijumppaa 
kaiken ikäi-
sille 

12.30-
13.30 
ENGLISH 
FOR YOU 1 
Englannin 
opiskelua 
vapaaeh-
toisen ve-
tämänä. 

 

13.00-15.00 
DIGIÄ 
SUOMESSA 
Luovat ja arki-
set digitaidot 
haltuun. 27.1., 
3.2., 17.2.,2.3., 
16.3., 30.3 

13.30-15.30 
AVOIN 
MUSARYHMÄ 
Ohjattua yhteis-
soittoa, harjoit-
telua, sävellystä 
ja sovitusta. 

12.00–14.30 
TILAN 
TUUNAUSPA
JA Tehdään 
yhdessä tai-
deinstallaa-
tiota eri ma-
teriaaleista. 

13.00-
14.00 
BINGO Pa-
rillisina 
viikkoina 

 

 14.00-16.00 
ASUMISNEUVO
NTA 14.1., 11.2., 
10.3., 7.4., 5.5. 

12.30-13.30 
MINDFULNES
S Rentoutus-
harjoituksia 
ja keskuste-
lua eri tee-
moista 

13.45-
14.45 
ENGLISH 
FOR YOU 4 
Englannin 
opiskelua 
vapaaeh-
toisen ve-
tämänä. 

 

  13.00-14.00 
KESKIVIIKKO
KLUBI Suo-
men kielen 
opiskelua 
rennosti yh-
dessä. 

13.00-
15.30 
KOULULAI
STEN 
VÄLIPALA 
(maksuton) 
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6 AIEMMAT TUTKIMUKSET 

Hain työhöni aiempia tutkimuksia sekä alue- että setlementtityöstä. 
Vastaavaa tutkimusta yhteistyötarpeesta aluetyön ja muiden toimijoi-
den välillä en löytänyt. Seuraavat kaksi tutkimusta käsittelevät pääasi-
allisesti aluetyötä ja kaksi seuraavaa setlementtityötä. 
 
Heidi Jokinen (2014) selvitti opinnäytetyössään Itä-Pasilan asukkaiden 
kokemuksia osallisuudesta, yhteisöllisyydestä ja kansalaistoiminnasta. 
Tutkimuksessa selvisi, että asukastalon merkitys nähtiin tärkeänä toi-
minnallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Tanja Kososen 
(2018) opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä toimintakeskus Malmin 
asukastalon kanssa tarkoituksena suunnitella toimintaa kaupunkijuh-
laa varten. Tehtävässä hyödynnettiin sosiokulttuurisen innostamisen 
teoriaa. Hanna Jokinen (2013) toteutti toiminnallisessa opinnäytetyös-
sään Joensuun Setlementti ry:lle arviointimallin. Työn tarkoituksena on 
tarjota menetelmä myös muille arviontimenetelmää tarvitseville yhdis-
tyksille. Krista Maarajärven (2017) opinnäytetyö keskittyy Setlementti 
Louhelan laadukkaan strategian mukaisen vapaaehtoistoiminnan koor-
dinointiin. Sen tarkoituksena on määrittää elementit ja prosessit selit-
tämään vapaaehtoistoiminnan laadukasta koostumusta.  

7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimustehtävänä opinnäytetyössäni on selvittää, millä tavalla Hä-
meen Setlementin aluetyö voisi kehittää tai laajentaa yhteistyötään 
muiden alueen toimijoiden kanssa. Tässä luvussa käsitellään tutki-
musta sekä sen toteuttamista. 

7.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset  

Hämeen Setlementin aluetyö tekee tällä hetkellä yhteistyötä useiden 
eri tahojen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset järjestöt, viranomai-
set ja yhdistykset. Koska yhteistyö koetaan niin merkityksellisenä, Set-
lementti halusi opinnäytetyössä toteutetun kyselyn myötä selvittää 
mahdollisuuksia yhteistyön rakentamiselle ja tehostamiselle nykyisten 
yhteistyökumppaneidensa sekä alueen muiden toimijoiden kanssa 
(liite 1). 
Opinnäytetyössäni pyrin saamaan vastauksia ja ehdotuksia tällaisen 
yhteistyön rakentamiselle. Tutkimuskysymykseni ovat:  
 

• Millaista yhteistyötä Hämeen Setlementin aluetyön yhteistyö-
kumppanit toivovat tulevaisuudessa?  
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• Miten yhteistyötä voisi kumppaneiden mielestä kehittää tule-
vaisuudessa?   

7.2 Tutkimusaineistonkeruu kyselyllä ja analysointi teemoitellen 

 
Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena opinnäytetyönä. Se poh-
jautuu työelämän kehittämistarpeeseen pyrkimällä selvittämään Hä-
meen Setlementin aluetyön mahdollisten yhteistyötahojen kanssa ke-
hitettävän yhteistyön mahdollisuuksia ja tapoja. Hämeen ammattikor-
keakoulun opinnäytetyöoppaan (HAMK, 2018, s. 7) mukaan opinnäy-
tetyö sisältää tarkat tavoitteet ja tutkimusongelmat joihin vastaaminen 
on tutkimuksen perusta. Opinnäytetyön tutkimusaineisto hankittiin ky-
selylomakkeella. Tutkimus sisältää myös aineiston analyysin. 
 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena kyselytutkimuk-
sena. Se täyttää kvalitatiivisen tutkimuksen piirteet toimiessaan muo-
doltaan luonnollisena ja tarkoituksenmukaisena tutkimuksena (Auvi-
nen, 2018) Tutkimuksen kohteena oli luonnollinen tosielämän tilanne, 
johon etsittiin vastausta. Tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan sitä, 
että tutkimukseen osallistuvat tahot valittiin heidän kokemustensa pe-
rusteella, jotta saataisiin tietoa, jota muualta ei ole saatavissa. Opin-
näytetyössäni tämä tarkoittaa tahoja, jotka jo toimivat Hämeen Setle-
mentin kanssa samalla alueella tai mahdollisesti voisivat työnsä puo-
lesta tulevaisuudessa toimia samalla alueella. Tutkimuksen aineisto ke-
rättiin valmiilla kyselylomakkeella (liite 1), joka lähetettiin sähköpos-
titse Setlementin listaamille tahoille. Kysymys oli avoin, ja sen tarkoi-
tuksena oli saada suoria lainauksia ajatuksista ja tuntemuksista tutkit-
tavasta aiheesta (Auvinen, 2018). Kysymys pyrittiin muotoilemaan niin, 
että vastaukset olisivat mahdollisimman vastaajalähtöisiä ja kuvastai-
sivat heidän toiveitaan ja ajatuksiaan ilman kyselyn laatijan johdatte-
lua.   
 
Hämeen Setlementin aluetyön yhteistyötahoille lähetetyllä kyselylo-
makkeella selvitettiin, millaista yhteistyötä aluetyö voisi tulevaisuu-
dessa rakentaa muiden alueiden toimijoiden kanssa. Ajatuksena oli 
myös tarjota Setlementillä jo valmiina olevia tiloja yhteistyökumppa-
neiden käyttöön. Kaiken tämän tavoitteena on tarjota nykyisille ja tu-
leville asiakkaille entistä monipuolisempia palveluita.  

 
Kysely lähetettiin sähköpostitse 25 mahdolliselle yhteistyötaholle, 
joista kysymykseen vastasi yhdeksän toimijaa. Lisäksi yksi kyselyistä to-
teutettiin puhelinhaastatteluna. Kyselyyn osallistuneiden yhteystiedot 
sain Hämeen Setlementiltä, ja vastaukset on koottu henkilön edusta-
man tahon mukaan eikä yksittäisen henkilön vastauksena. Tarkoituk-
sena oli saada vastaukset organisaation eikä yksittäisen henkilön näkö-
kulmasta. 
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Laadullisen kyselyn analysointi tehtiin teemoittelua hyödyntäen. Aja-
tus laadullisen tutkimuksen periaatteista sekä teemoittelu on kulkenut 
mukana opinnäytetyön alusta asti. Teemarunko on rakentunut vähitel-
len saatujen vastausten perusteella. Vastausten jakaminen eri teemoi-
hin selkeytti tutkimuksen tuloksia. 
 
Teemoittelu on laadullisen analyysin menetelmä. Sillä pyritään hah-
mottamaan tutkimusaineistosta keskeisiä aihepiirejä, joita kutsutaan 
teemoiksi. Teemoittelussa edetään laajemmasta kokonaisuudesta yk-
sityiskohtaisempaan tarkasteluun. (JYU, 2016) 
 

7.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Anttila (2014) on jakanut laadullisen tutkimuksen luotettavuuden (va-
liditeetin) neljään pääkohtaan: aineiston validiteetti,  havaitsemisen ja 
ilmiön kuvaamisen validiteetti, tulkinnan validiteetti sekä tutkimuksen 
tavoitteiden validiteetti. 
 
Aineiston validiteetti tarkoittaa aineiston kattavuutta ja vastaavuutta 
tutkittavaan ilmiöön. Havaitsemisen ja ilmiön kuvaamisen validiteetti 
tarkastelee ilmiön todellisten ja olennaisten piirteiden riittävää erottu-
vuutta, erotuskynnysten riittävyyttä havaintojen tekemiseen sekä pää- 
ja sivuseikkojen erottumista toisistaan. Tulkinnan validiteetti painottaa 
asioiden tulkitsemista oikein. Tutkimuksen tavoitteiden validiteetti 
taas sisältää tutkijan kyvyn osittaa tutkimuksen kohderyhmän ja tutki-
musasetelman käytön tarpeellisuuden tutkimuskysymykseen vastaa-
misessa. Anttila (2014) 
 
Sain Hämeen Setlementin aluetyöltä tiedon heidän aiemmista ja nykyi-
sistä yhteistyökumppaneistaan. Osan kanssa yhteistyötä tehtiin edel-
leen ja osan kanssa sitä on aiemmin tehty eri muodoissa. Näiden tieto-
jen perusteella lähetin yhteistyökyselylomakkeen sähköpostilla 25 eri 
taholle. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Tämän ajan sisällä sain takaisin 
neljä vastausta, minkä jälkeen jatkoin vastausaikaa vielä viikolla. Viikon 
aikana sain yhden vastauksen lisää. Tämän jälkeen tavoitin vielä viisi 
tahoa puhelimitse, ja heistä yksi vastasi kyselyyn puhelimessa ja neljä 
lähetti vastauksen sähköpostitse.  
 
Palautusten vähäiseen määrään saattoi vaikuttaa vallitsevan koronati-
lanteen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt työpaikoilla. Olen pyrkinyt kä-
sittelemään saamani vastaukset tulkitsemalla niiden sisällön mahdolli-
simman tarkasti niin kuin ajattelen vastaajan sen tarkoittavan tulkitta-
van. Koen kohderyhmän myös oikeaksi, koska haastattelu lähetettiin 
juuri niille tahoille, joiden kanssa Setlementin aluetyö toivoo yhteis-
työn rakentamisen ja tehostamisen tulevaisuudessa onnistuvan. 
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8 KYSELYN TULOKSET 

Kyselyyn vastasi kymmenen eri toimijaa Kanta-Hämeen alueelta. Vas-
tauksissa nousi esille kolme teemaa, joita ovat Setlementin tilojen hyö-
dyntäminen, aluetyön sekä oman toiminnan tunnetuksi tekeminen ja 
asiakkaiden auttaminen yhdessä. Esittelen nämä teemat seuraavaksi 
tarkemmin. 

8.1 Setlementin tilojen hyödyntäminen 

Hämeen Setlementin aluetyöllä on tarjota tiloja yhteistyökumppanei-
den käyttöön sekä Läntisellä Kumppanuustalolla Jukolassa että Itäi-
sessä Lähiökeskuksessa Katumalla. Tiloja voi lainata sekä päivällä että 
illalla ottaen huomioon aluetyön oma toiminta.  
 

Meillä on alueilla paljon asiakkaita, joten toimintojen jalkau-
tuminen ja asiakkaiden kiinnittyminen lähiötuville olisi eh-
dottomasti asiakkaiden etu. Myös järjestöille toivotaan vank-
kumaton jalansija siellä. 

 
Viidessä vastauksessa ilmeni kiinnostus aluetyön tilojen lainaamiseen 
ja erilaisten toimintojen järjestämiseen niissä.  Näitä olivat tilojen 
käyttö tukikohtana alueella liikkuvassa työssä, erilaisten tilaisuuksien, 
koulutuksien ja keskusteluiltojen järjestäminen Läntisellä Kumppa-
nuustalolla tai Itäisellä Lähiökeskuksella sekä harrastus- ja lomatoimin-
tapaikan lainaaminen nuorille asiakkaille. 
 

On tärkeä tuoda mm. ryhmätoimintoja sinne, missä ihmiset 
ovat, silloin palvelut tavoittavat ja palveluihin lähtemisen 
kynnys on matala. 

 
Tilojen hyödyksi nähtiin se, että ne olivat valmiiksi tuttuja osalle asia-
kaskunnasta. Aluetyön tilojen sijainnit koettiin myös hyviksi.  

8.2 Aluetyön sekä oman toiminnan tunnetuksi tekeminen 

Vastaajat kokivat tärkeäksi oman toimintansa tunnetuksi tekemisen 
aluetyön toimipisteiden alueiden asukkaille sekä vastavuoroisesti alue-
työn tunnetuksi tekemisen heidän omille asiakkailleen. Yhteistyö ja 
aluetyön tiloissa toimiminen nähtiin mahdollisuutena saada tietoa alu-
een ihmisistä, ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Tämän myötä 
toiminta saisi lisää näkyvyyttä alueella, antaisi toimijoille mahdollisuu-
den kertoa tekemästään työstä ja näiden myötä toisi mahdollisesti uu-
sia asiakkaita. Osa vastaajista myös suunnitteli omien asiakkaidensa tu-
tustuttamista aluetyön toimintaan. Vastaajat myös toivoivat omien 
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esitteidensä, webinaariensa sekä tapahtumiensa esittelyä aluetyön asi-
akkaille Setlementin toimesta.  
 

Kumppanuustalon markkinointi alueen olohuoneena, mitä 
tässä voisi tehdä yhteisesti ja enemmän. 

 
Hämeen Setlementin aluetyön toiminnasta toivottiin lisätietoa. Tietoa 
kaivattiin esimerkiksi nuorten toiminnasta, tarjolla olevasta muusta 
toiminnasta sekä siitä, millaisia liikuntavälineitä on mahdollista vuok-
rata. Tulevista tapahtumista toivottiin tietoa sekä avoimien ovien -päi-
vän järjestämistä aluetyön toimipisteisiin. 

8.3 Asiakkaiden auttaminen yhdessä 

Yhdessä suunniteltava ja tehtävä työ tuli kyselyn vastauksissa eniten 
esille. Asioita haluttiin toteuttaa yhteistyössä sekä tarjota omaa am-
mattitaitoa ja kokemusta aluetyön käyttöön ja vastavuoroisesti hyö-
dyntää aluetyön tuntemusta alueen asukkaista ja asiakaskunnasta. 
 

Kaikki työ mikä parantaa meidän asiakkaiden tulevaisuutta, 
on meille kiinnostavaa. 

 
Kyselyyn vastaajista osa oli kiinnostunut erilaisten tempausten ja ta-
pahtumien järjestämisestä yhdessä aluetyön kanssa, osalla oli tästä jo 
kokemustakin. Myös aluetyöltä toivottiin muiden tahojen järjestämiin 
tapahtumiin osallistumista sekä tarjottiin tiloja tulla järjestämään ta-
pahtumia. Ehdotettuja yhdessä järjestettäviä tilaisuuksia tai tapahtu-
mia olivat esimerkiksi lähiöpäivät, metalli- ja elektroniikkaromun ke-
räystapahtumat, ikäihmisten atk- tai muu viriketoiminta sekä alueen 
uusien nuorten tutustuttaminen Hämeenlinnaan ja sen tarjoamiin pal-
veluihin. 
 
Yhtenä yhteistyömahdollisuutena esitettiin aluetyön mahdollisuus aut-
taa työllistymiseen liittyvissä asioissa. Tukea tarvitsisivat erityisesti osa-
työkykyiset ja vastavalmistuneet, jotka eivät ole työllistyneet heti val-
mistumisensa jälkeen.  

 
Pääsääntöisesti olemme kiinnostuneet kaikesta yhteistyöstä. 
Kohderyhmämme on varmasti osittain samaa. 

 
Yhteistyön kehittäminen nähdään myös keinona aktivoida asiakkaita ja 
tukea heidän sosiaalisuuttaan. Tarkoituksenmukaisen toiminnan löytä-
minen ja tarjoaminen asiakkaalle yleensä motivoi asiakasta pääsemään 
toiminnan alkuun ja sitoutumaan siihen. Ryhmätoiminta taas edesaut-
taa sosiaalisten taitojen vahvistumista. Tämä on myös aluetyön vahva 
tavoite. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kyselyn vastausten perusteella Hämeen Setlementin aluetyön kanssa 
halutaan jatkossakin tehdä yhteistyötä sekä luoda ja kehittää uusia yh-
teistyömuotoja. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, että 
yhteistyö on ajankohtaista. Yksi vastaajista ei pitänyt yhteistyötä tällä 
hetkellä ajankohtaiseksi asiakaskunnalleen mutta hyödynsi kuitenkin 
Setlementin tiloja satunnaisesti. Vastauksissa tuli selkeästi esille yhteis-
työn kokeminen voimavarana. Tiedon jakaminen eri toimijoiden kes-
ken nähtiin tärkeänä ja toisten toimijoiden asiantuntijuutta haluttiin 
hyödyntää. Taustalla ilmeni vahvana halu auttaa. Yhteistyöllä apua voi-
daan vastaajien mukaan tarjota kattavammin.  
 
Hämeen Setlementin aluetyön tilat ovat käyttökelpoiset monenlaiseen 
toimintaan, ja tämä on todennäköisesti yksi syy, miksi niitä halutaan 
hyödyntää. Kyselyn vastauksissa tuli myös esiin tilojen sijainti, jota pi-
dettiin asiakaskunnalle sopivana. Osalla toimijoista oli jo asiakkaita alu-
eella, ja näin ollen tilan nähtiin tuovan asiakkaille tuttuuden tunnetta 
sekä helpottavan tapahtumiin osallistumista sijaintinsa ansiosta. Osa 
toimijoista taas näki mahdollisuuksia alueilla vielä tavoittamattoman 
asiakaskunnan kannalta. Toiveena esitettiinkin, että ”asiakaskun-
taamme ajatellen jatkossakin ovenne on avoinna vertaistukiryhmille”.  
 
Toinen esille noussut syy yhteistyöhalukkuudelle oli oman ja Setlemen-
tin toiminnan tunnetuksi tekeminen. Vaikka Hämeen Setlementti onkin 
alueella tunnettu toimija, eivät kaikki sen tarjoamat toiminnat ja palve-
lut ole alueella tiedossa. Myöskään muiden toimijoiden palvelut ja toi-
minta eivät välttämättä ole aluetyölle tuttuja. Toisen toimintaan tutus-
tuminen olisikin tärkeää yhteistyön rakentamisen ja kehittämisen kan-
nalta. Näin saataisiin hyödynnettyä jo tarjolla olevia palveluja, raken-
nettua toisen toimijan vahvuuksien pohjalta yhteistyössä uusia palve-
luja sekä selvitettyä eri asiakaskunnilta, millaisille palveluille olisi tar-
vetta.  
 
Kyselyyn vastanneet ehdottivat esitteiden lisäksi tutustumis- ja esittäy-
tymiskäyntejä aluetyön eri toimipisteissä, mikä olisikin mielestäni hyvä 
tapa tutustua paikan lisäksi ihmisiin, sekä työntekijöihin että asiakkai-
siin. Myös Setlementin aluetyön työntekijöiden tutustumiskäyntejä 
muissa toimipisteissä toivottiin. Aluetyö tekee tälläkin hetkellä jatko-
polutusta sekä ohjaa asiakkaitaan uusien toimintojen ja palveluiden 
pariin, joten ajankohtaisen tiedon hankkiminen eri toimijoilta paikan 
päällä olisi hyödyllistä. 
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Kolmantena kohtana nostan esiin yhteistyön merkityksen vastauksissa. 
Tätä aihetta sivutaan kaikissa vastauksissa, joten mielestäni oli tärkeää 
laittaa sille oma teemansa. Kyselyssä käy ilmi, että haluja yhteistyölle 
on, kunhan reitit sille löydetään. Yhteistyön ei myöskään kyselyn mu-
kaan koeta lisäävän omaa työtaakkaa vaan jakavan sitä. Vastauksissa 
oli konkreettisia ehdotuksia yhteistyön käynnistämiselle. Näihin ehdo-
tuksiin Hämeen Setlementin aluetyön on tarkoitus tarttua ja aloittaa 
yhteistyön tehostaminen alueen muiden toimijoiden kanssa.  

10 POHDINTA 

Aloittaessani opinnäytetyöni suunnittelun oli Hämeen Setlementin 
aluetyön toiminta minulle vielä melko vierasta. Ainoa kokemukseni 
siitä oli opintoihini kuuluva kolmen viikon työharjoittelu, jonka aikana 
tutustuin muihinkin Hämeen Setlementin toimintoihin. Pidin kuitenkin 
aluetyötä mielenkiintoisena aiheena, josta halusin tietää lisää. Alun pe-
rin tarkoituksenani oli toteuttaa tutkimukseni haastattelujen muo-
dossa ja pyrkiä selvittämään, miten aluetyön toimintaa voisi kehittää 
alueiden asukkaiden näkökulmasta. Melko alkuvaiheessa työtäni alkoi 
kuitenkin koronapandemia (Covid-19-pandemia), joka aiheutti minulle 
ja aluetyölle aiheen miettimisen uudelleen toteuttamiskelpoiseksi ra-
joituksineen. Myös kirjallisen materiaalin saatavuusongelmat kirjasto-
jen sulkemisen myötä hankaloittivat lähdekirjallisuuden löytämistä ja 
tekivät lähteistä verkkopainotteisia. Näistä asioista johtuen tutkimus-
tehtävä muutti vähän muotoaan. Vastaajiksi kohdentuivat Setlementin 
kanssa aiemmin tai nykyisin yhteistyötä tekevät tahot sekä tutkimus-
kysymykseksi yhteistyön tarve ja kehittäminen eri toimijoiden kanssa, 
mikä tuntui minusta järkevältä ja tärkeältä kysymykseltä selvittää. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana käsitys Hämeen Setlementin tekemästä 
työstä, sen tavoitteista ja periaatteista syveni sekä eri tahojen kanssa 
tehtävän yhteistyön merkitys kirkastui. Oli positiivista huomata, kuinka 
myönteisesti yhteistyön kehittämiseen suhtauduttiin kyselyjen vas-
tauksissa ja miten niissä korostui yhteistyön merkitys asiakkaan kan-
nalta. Ilahduttavaa oli myös huomata, että merkityksellistä yhteistyön 
rakentamisessa ei ollut taloudellinen etu vaan halu auttaa yhdessä. Ky-
selyn vastaukset toivat joissakin kohtaa tunteen vanhan ajan talkoo-
hengestä.   
 
Opinnäytetyöprosessini loppuvaiheessa aloitin työskentelyn Hämeen 
Setlementissä aluetyön koordinaattorina, joka mahdollisti opinnäyte-
työni kyselyn tulosten hyödyntämisen eli teorian tuomisen käytän-
töön. Suunnitelmana on olla syksyn aikana yhteydessä kyselyyn vastan-
neisiin yhteistyötahoihin ja pohtia yhdessä, miten ja milloin yhteistyötä 
käytännössä lähdetään edistämään. Täten opinnäytetyöni muodostaa 
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selkeän prosessin ja jatkumon, jossa tavoitteilla on oikeasti mahdollista 
toteutua.  
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KYSELY YHTEISTYÖKUMPPANEILLE 
 
HÄMEEN SETLEMENTIN ALUETYÖN TOIMIPISTEET KATUMALLA JA JUKOLASSA 

Itäisellä Lähiökeskuksella ja Läntisellä Kumppanuustalolla on monenlaista ryhmätoimin-
taa eri ikäisille alueen tarpeet huomioiden. Toiminta rakentuu asiakkaiden toiveiden pe-
rusteella, ja se voi olla esim. harrastetoimintaa tai erilaisia palveluja tarjoavaa toimintaa.  
ITÄINEN LÄHIÖKESKUS  
Itäinen lähiökeskus sijaitsee osoitteessa Kanervatie 1 Katumalla Hämeenlinnassa. Tilassa 
on keittiö sekä asiakkaiden että henkilökunnan käyttöön, kahvio sekä olohuone, jossa 
voi harjoittaa esim. luovaa toimintaa. Asiakkaiden käytössä on myös piano sekä atk -
laitteita.   
LÄNTINEN KUMPPANUUSTALO 

Läntinen kumppanuustalo sijaitsee osoitteessa Eeronkuja 5 Jukolassa Hämeenlinnassa. 
Entisenä kirjastona toiminut tila tarjoaa mahdollisuudet monenlaiselle toiminnalle. 
Kumppanuustalolla on aulassa esiintymistila, jossa voi esim. esittää omia musiikkiesityk-
siä talolta lainatuilla soittimilla, lehtilukusali, urheiluvälinelainaamo, jossa on erilaisia ur-
heiluvälineitä, askartelutilat, kahvio, keittiö jne. 
Hämeen Setlementti järjestää ja on mukana myös erilaisissa tapahtumissa, joita ovat 
esim. järjestöpäivät ja -foorumit, Lähiöpäivät sekä erilaiset vuoden kiertoon liittyvät juh-
lat. 
Hämeen Setlementin aluetyön toimipisteet ovat mahdollisia (Itäinen lähiökeskus ja Län-
tinen kumppanuustalo) monenlaiselle toiminnalle yhteistyökumppaneiden kanssa.  Läh-
tökohtana toiminnalle on parantaa alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja vastata heidän toi-
veisiinsa ja tarpeisiinsa, ja yhteistyöllä näitä tavoitteita olisi helpompi saavuttaa.   
Millaista yhteistyötä voisimme teidän asiakaskohderyhmäänne ajatellen lähteä rakenta-
maan näille alueille? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Palautatko kyselyn osoitteeseen pia.tauru@gmail.com 15.5.2020 mennessä.  
Kyselyt käsitellään ja lisätään opinnäytetyöhön edustamanne tahon nimellä, yksittäisten 
henkilöiden nimiä ei kirjata ylös. Välitän palautteen opinnäytetyön muodossa Hämeen 
Setlementin aluetyöhön, ja he ovat yhteydessä teihin tulevan yhteistyön merkeissä. 
 

Kiitos! 
Terveisin Pia Tauru 
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