
Vaasan Setlementti, pehmeä peruskallio. Hyvän elämän mahdollistaja.

Vaasan Setlementtiyhdistys
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1. Johdanto

Vuosi 2020 jäänee historiaan ja muistiin erityisesti koronan vuoksi. Korona kosketti meitä jokaista jollain tavoin. 
Setlementissä koronavuosi oli erityisen haasteellinen; kerhoja peruttiin, ruokalat suljettiin, ryhmätoiminnat jäivät 
tauolle ja asumisyksiköissä elettiin haastavia aikoja. Pandemia vaikutti erityisesti turvallisuudentunteeseen ja 
aiheutti paljon hämmennystä ihmisten ajatuksissa. 

Mutta toi korona mukanaan jotain hyvääkin. Setlementin henkilökunta osoitti joustavuutensa ja kehitti nopeasti 
ihan uusia toimintamuotoja. Ruokaloiden ollessa kiinni kehitettiin Take away -ruoka-annokset, ryhmiä pidettiin 
virtuaalisesti, kotiin kuljetettiin sekä kauppakasseja että ruoka-annoksia. Teams-kokoukset mahdollistivat 
kokousten ja koulutusten pitämiset virtuaalisesti. 

Korona on osoittanut Vaasan Setlementin ketteryyden ja joustavuuden sekä kyvyn ottaa uusia toimintatapoja 
nopeasti haltuun. Olemme osoittaneet sekä työntekijöinä että organisaationa muutoskykyä ja joustavuutta 
uudessa tilanteessa. Kiitos siitä kuuluu henkilöstölle.

Setlementin URA-palvelut auttoi 104:ää työnhakijaa löytämään työpaikan tai työkokeilupaikan Vaasasta tai sen 
lähialueilta. Poikkeuksellisella koronavuodella ei ollut lopulta suurta vaikutusta projektin tuloksiin; toimintatavat 
muuttuivat, työtä on järjestelty eri tavoin ja on löydetty uusia tapoja asiakkaiden kohtaamiseen.

Setlementti Vestiksessä toimintaa on järjestetty sekä etänä että paikan päällä. Uusi ryhmä oli Vauhti -tunti, joka 
oli liikuntaryhmä koko perheelle. Syksystä lähtien Vestis on ollut väestötiloissa.  

Taimitarhan uusia ryhmiä olivat Werraton-vertaisryhmä äideille, Metsämörri-toiminta, Wertti-miesten 
vertaiskahvila ja Vauhti tunti – koko perheen liikuntaryhmät. Elokuussa järjestettiin ensimmäinen kesäleiri 
Yhden vanhemman perheille. Leiri rahoitettiin osittain Odd Fellow Lastenrahastosäätiön avustuksella. 

Setlementin Tyttötyö täytti syksyllä 15 vuotta, tätä juhlittiin tyttöjen kanssa sekä jokainen tyttö sai lahjaksi Tyttis 
t-paidan. Poikkeuksellisen vuoden aikana korostui kävijöiden tarve turvalliselle ja kuuntelevalle aikuiselle.
”Mitä kuuluu?” oli tärkeä kysymys, sillä tytöillä oli paljon kerrottavaa. Myös rauhoittuminen ja keskittyminen 
yhteisen tekemisen äärelle oli tärkeää.

Syksyllä toteutettiin ensimmäinen valokuvausprojekti Poikatyössä, tavoitteena oli vahvistaa poikien positiivista 
minäkuvaa ja kohottaa itsetuntoa. Poikien kanssa mietittiin heidän vahvuuksiaan sekä pojat saivat itse suunnitella 
missä ja mistä ottaisivat valokuvan. Lopuksi juhlittiin valokuvausprojektin onnistumista, ja jokainen poika sai 
oman valokuvansa kehyksissä kotiin. Syksyllä käynnistyi myös 7.luokkalaisten ryhmä. 

Arkipaja täytti 20 vuotta ja sen vuoksi entisille asiakkaille lähetettiin vaikuttavuuskysely. Kyselyn tulosten mu-
kaan Arkipaja oli antanut vertaistukea, itseluottamusta, rohkeutta sekä tukea suomen kielen oppimiselle. Kaikki 
vastaajat suosittelivat toimintaa myös muille äideille.  Juhlimme kertyneitä vuosia Avoimilla ovilla elokuussa 
koronatilanteen ollessa rauhallinen.  

Hopearannassa ulkopuoliset vierailijat ja esiintyjät jäivät pois kokonaan vallitsevan koronatilanteen takia. Sen 
sijaan Hopearannassa panostettiin asukkaiden kanssa ulkoiluun. Asukkaat nauttivat raikkaasta ulkoilmasta 
Hopearannan sisäpihalla sekä mukavista kävelylenkeistä hoivakodin lähistössä. 

Kultanummen asukkaiden ja ohjaajien arkeen tuli suuri muutos koronan vuoksi. Alun säikähdyksen jälkeen 
sopeutuminen erilaisiin rajoituksiin ja suosituksiin onnistui hyvin. Vuoden 2020 alussa Kultanummen ohjaajien 
työaika lyheni tunnilla illasta ja asukkaille on tarjottu tukipalveluja klo 7–21 välisenä aikana. Tehdyn 
asiakastyytyväisyys kyselyn mukaan asukkaat ovat viihtyneet Kultanummessa ja ovat tyytyväisiä saamaansa 
palveluun.
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Kyläkeskus sulki ovensa maaliskuussa koronatilanteen takia. Kyläkeskuksen työntekijät hyppäsivät ihan uuteen 
tehtävään ja perustivat ompelimon. Henkilökunta ompeli suojavarusteita Hopearannan ja Kultanummen 
henkilökunnan käyttöön. Tärkeää oli myös luoda Kultanummen asukkaille positiivista ja mukavaa yhdessä 
tekemistä. Kesän ajan henkilökunta oli auttamassa Hopearannan asumisyksikössä sekä Kyläkeskuksen keittiöllä. 

Kirsi Ikäheimonen
toiminnanjohtaja 

2. Vaasan Setlementtiyhdistys ry

2.1. Yleistä
Vaasan Setlementtiyhdistys ry on vuonna 1948 perustettu vaasalainen voittoa tavoittelematon sosiaalialan 
yhdistys. Yhdistys toteuttaa Vaasan seudulla kansainvälistä setlementtityön mukaista toimintaa. 

Visiomme mukaisesti toimimme yhteisöllisesti ja pyrimme kaikessa toiminnassamme tukemaan heikoimmassa 
asemassa olevia ihmisiä. Hyväksymme erilaisuuden ja toimimme tasa-arvoisesti asiakkaiden, kerholaisten sekä 
henkilökunnan kesken. Vaasan Setlementti tarjoaa jokaiseen elämänvaiheeseen turvallisen rinnalla kulkijan. 
Haluamme tarjota ja kehittää palveluita niitä tarvitseville ja haluamme omalta osaltamme olla tarjoamassa 
hyvää elämää alueellamme. Toimintamme on avointa kaikille. Olemme uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumaton toimija. 

Yhdistyksen tavoitteena on edistää yksilön elämänhallintataitoja, lisätä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja 
keskinäistä ystävyyttä. Yhdistyksen toiminnan arvoja on pohdittu yhdessä laatutyöryhmän sekä vastaavien 
ohjaajien kanssa. Perusarvot kirkastuivat ja tiivistyivät kolmeen ajatukseen:

• Arvostava kohtaaminen
• Oikeudenmukaisuus
• Rohkeus

Yhdistys toimii paikallisesti, oman alueen tarpeiden lähtökohdista käsin. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa 
kehittämällä alueen asukkaiden tarpeisiin vastaavaa toimintaa. Vuoden 2020 aikana toimintaa järjestettiin 
seuraavissa yksiköissä:

• Setlementtikeskus Palosaari
• Setlementti Vestis
• Kyläkeskus Kultanummi
• Hoivakoti Hopearanta
• Perhetyön yksiköt Kauppapuistikolla, Asemakadulla ja Kappelinmäentiellä

2.2. Hallitus
Setlementtiyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallitus kokoontui vuoden 2020 
aikana 8 kertaa ja se käsitteli yhteensä 76 asiaa kokouksissaan. 

Hallituksen kokoonpano:
Harry Swanljung, hallituksen puheenjohtaja
Tommi Lehtonen, hallituksen varapuheenjohtaja
Hellevi Lohva 
Sture Erickson 
Hanna-Kaisa Pernaa
Outi Klapuri
Marja Ylisalmi
Sannasirkku Autio
Tomi Niemi 
Hallituksen sihteerinä on toiminut toiminnanjohtaja Kirsi Ikäheimonen.

2.3. Toimihenkilöt
Toiminnanjohtaja Kirsi Ikäheimonen
Toimistosihteeri Pauliina Kyrönlahti-Granberg
Vastaava ohjaaja Noora Annola, Perhetyö 
Vastaava ohjaaja Eeva Hocksell, Kultanummi
Vastaava hoitaja Mikaela Vehkamäki, Hopearanta
Projektipäällikkö Sirpa Myllyniemi, URA-palvelut-projekti
Toiminnanohjaaja Päivi Vauto, Kyläkeskus 
Toiminnanohjaaja Camilla Ekberg, Setlementti Vestis

Yhdistyksen henkilöstömäärä on ollut vuoden 2020 aikana keskimäärin 62 henkilöä. Tämä luku pitää sisällään 
vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön. Työkokeilussa on ollut yhteensä 13 henkilöä ja palkkatuetussa työssä on 
ollut 21 henkilöä.  Yksilömuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut mukana 14 eri henkilöä.

Setlementtiyhdistyksen toiminnassa mukana oleminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Kannatusjäseneksi on 
voinut liittyä maksamalla jäsenmaksun, joka oli 10 euroa vuonna 2020. Setlementtiyhdistyksen jäsenten määrä 
vuonna 2020 oli 65 henkilöä. Vapaaehtoisia on toiminnassa ollut mukana vuoden 2020 aikana 37 henkilöä. 

Yhdistyksen työterveyspalveluista vastaa Mehiläinen Oy. Palkanlaskennan ja kirjanpidon hoitaa Talenom Oy.  

3. Työsuojelutoimikunta

Setlementtiyhdistyksen työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2020 yhteensä 2 kertaa. Työsuojelutoimikuntaan 
kuuluivat työsuojeluvaltuutettu Pauliina Kyrönlahti-Granberg sekä varavaltuutettu Hanna Puronaho. 
Työsuojelupäällikkönä toimii Kirsi Ikäheimonen. Yksiköiden pelastussuunnitelmat sekä riskikartoituksia 
päivitettiin eri yksiköissä. 

4. Työhyvinvointi

Setlementtiyhdistys panosti henkilöstön työhyvinvointiin myös Korona -vuotena. Tyky-seteleitä jaettiin 
työntekijöille omaehtoiseen virkistäytymiseen ja erilaisia työyhteisötapahtumia järjestettiin turvallisuusasiat 
huomioiden. Henkilökunta retkeili ulkona, vietti aikaa luonnossa ja yhteisiä hetkiä toteutettiin esimerkiksi 
elokuvaillan tiimoilla. 

Sairauspoissaolopäivät kasvoivat edellisestä vuodesta. Keskimäärin henkilöstö oli poissa töistä 16 päivää / 
henkilö. Suurin yksittäinen poissaolojen syy olivat mielenterveyden sairaudet ja niistä johtuvat pitkät sairaslomat. 
Seuraavaksi suurin poissaolon syy oli hengityselinsairaudet, ml. koronaepäilyt. 

5. Setlementin eri yksiköt

5.1. Setlementtikeskuksen kerhotoiminta ja keittiö
Setlementtikeskuksen 13 kerhosta suurin osa kokoontui korona-aikanakin säännöllisesti, mutta pienemmällä 
joukolla. Uutta toimintaa olivat marras-joulukuussa viikoittaiset Präntöö-kävelyt, joille osallistui 6-8 henkilöä/
kerta.
Yksi yleisötilaisuus ehdittiin pitää helmikuussa ennen koronarajoitusten voimaanastumista. Luentoa hoiva- ja 
koti-palveluiden ostamisesta tuli kuuntelemaan 26 ihmistä. Setlementtikeskuksessa oli vuoden aikana kolme 
taidenäyttelyä: Maija-Liisa Luopajärvi, Sirkka-Liisa Suvanto-Airistola ja Olavi ja Gabriella Alanko. 
Koronarajoitusten takia Setlementtikeskuksen keittiö oli keväällä jonkin aikaa kiinni, mutta asiakkaille myytiin 
noutoaterioita tilauksesta. Syksyllä ruokasalin asiakaspaikkoja vähennettiin asiakkaiden turvallisuuden 
takaamiseksi.
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5.2. URA-palvelut 
Setlementin URA-palvelut on auttanut 104:ää eri työnhakijaa löytämään työpaikan tai työkokeilupaikan Vaasasta 
tai sen lähialueilta marraskuun loppuun mennessä. Vaikka vuosi 2020 on ollut koronavuosi, niin sillä ei ole ollut 
suurta vaikutusta projektin tuloksiin. Lähinnä jotkut toimintatavat ovat muuttuneet, työtä on järjestelty eri tavalla 
ja on löydetty uusia tapoja asiakkaiden kohtaamiseen Covid- viruksesta huolimatta. Vuonna 2020 Vaasan 
Setlementti tarjosi tien työelämään 34 henkilölle. Muut URA-palveluiden kautta työllistyneet ovat sijoittuneet 
yrityksiin ja kolmatta sektoria edustaviin yhdistyksiin ja järjestöihin. Lisäksi työnhakijoita on ohjattu aloittamaan 
opiskelu, ammatillisiin kuntoutuksiin ja terveysselvittelyihin ja Vaasan kaupungin palkkatukityöpaikkoihin. 
Vaasan Setlementissä arvostetaan monimuotoista työyhteisöä, johon kuuluu kantasuomalaisten lisäksi useita 
taustaltaan maahanmuuttajia ja osatyökykyisiä työntekijöitä. Vuonna 2020 URA-palveluissa työskenteli 
projektipäällikkö ja kolme työvalmentajaa.

5.3. Veteraanityö 
Vuoden 2020 veteraanitoiminta piti sisällään maksuttomat ruokailut Setlementillä, maksuttomien aterioiden 
kotiinkuljetuksen, veteraaniryhmät sekä ulkoiluavun. Vuonna 2020 palvelujen piirissä on ollut 22 veteraania. 
Veteraani-ryhmä kokoontui tiistaisin ja kävijöitä on ollut 6–11 henkilöä. Veteraanien avustamisen tarve 
ryhmässä on lisääntynyt huomattavasti heidän kuntonsa heiketessä. Ryhmä kokoontui 29 kertaa. Aterioita 
veteraaneille kuljetettiin viitenä päivänä viikossa.

Koronaepidemialla oli vaikutusta myös veteraanien ulkoilutus- ja asiointiapuun, sillä moni pelkäsi mahdollista 
tartuntaa niin, että tapaamisia ei veteraanien tai heidän omaistensa toivomuksesta toteutettu. Asiakkaiden 
ikääntyessä Setlementin veteraanitoiminnan vahvuuksina korostuu tuttuus ja sitä kautta turvallisuus. Osa 
asiakkaista on ollut mukana veteraanitoiminnan alusta alkaen eli viisi vuotta ja kokevat päivätoimintaan 
osallistumisen ja tuttujen työntekijöiden vierailut todella tärkeiksi, sillä vuosien saatossa meistä kaikista on 
hitsautunut tiivis kokonaisuus, jossa on helppo ymmärtää toisiaan. 

5.4. Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttavan työtoiminnan yksilöpalvelu järjestettiin Vaasan Setlementissä ostopalvelusopimuksen mukaisesti. 
Toimintaan sisältyi asiakkaiden työnjohdollinen ohjaus työtoimintayksiköissä, asiakkaiden yksilövalmennus-
keskustelut sekä uutena toimintona asiakkaiden mahdollisuus osallistua pienryhmätoimintaan. Kuntouttavan 
työtoiminnan henkilökuntaan kuului vuonna 2020 yksi kokoaikainen työntekijä. Vuoden 2020 aikana 
Setlementin kuntouttavaan työtoimintaan kävi tutustumassa 10 uutta asiakasta, joista 7 aloitti työtoiminnan 
Setlementin yksiköissä. Toimintaan osallistui yhteensä 14 asiakasta, joiden keski-ikä oli 32 vuotta. 

5.5. Vestis
Vestis siirtyi 1.8.2020 väistötiloihin, koska vanha talo oli niin huonossa kunnossa. Yhteistyötä tehtiin Vaasan 
kaupungin kanssa, jotta alueelle saataisiin aikaan kaavamuutos ja huonokuntoisen talon voisi purkaa. Setlementti 
Vestis tarjosi monipuolista toimintaa Gerbyn, Västervikin ja lähialueiden asukkaille. Kevään aikana järjestettiin 
etätoimintaa eftislapsille, kerholaisille sekä perheille, jotka osallistuivat avoimeen perhetoimintaamme. Perheet 
saivat tilata Yllätyspusseja, jotka sisälsivät esim. askartelua, erilaisia tehtäviä, välipalaa, reseptejä ja siihen kuuluvia 
aineksia. Etätoiminta oli monille perheillä viikon kohokohta, yhdistys tarjosi konkreettista tekemistä ja sen lisäksi 
lapset saivat mukavan yllätyksen. Uusi ryhmä oli Vauhti -tunti, joka oli liikuntaryhmä koko perheelle.  

Toiminta jatkui lähes normaalisti syksyllä; Eftis on toiminut normaalisti, kerhoja järjestettiin sekä paikan 
päällä että etänä. Avoimessa perhetoiminnassa on ollut useita eri perheitä mukana.  Keväällä järjestettiin Ilta 
Vestis kolme kertaa ja syksyllä neljä iltaa. 

5.6. Perhetyö 
5.6.1.Taimitarha
Vuonna 2020 Taimitarha järjesti eri puolella Vaasaa jo yhdeksän eri vertaisryhmää. Taimitarhan ryhmiä olivat: 
Vauva-vanhempi-ryhmä, Vanhempi-lapsi-ryhmät Ristinummella, Palosaarella ja Gerbyssä sekä Yhden-
vanhemman-ryhmä. Uusia ryhmiä olivat Werraton-vertaisryhmä äideille, Metsämörri-toiminta, Wertti-miesten 
vertaiskahvila ja Vauhti tunti – koko perheen liikuntaryhmät. Elokuussa järjestimme ensimmäisen kesäleirin 
Yhden vanhemman perheille- Vaasan Vaskiluodossa sijaitsevalla leirintä alueella. Leiri rahoitettiin osittain Odd 
Fellow Lastenrahastosäätiön avustuksella. 

Korona aika on vaikuttanut Taimitarhan toimintaan merkittävästi. Ryhmiä ei aina voinut järjestää tai ryhmän 
kokoa rajoitettiin. Taimitarhan ohjaaja työskenteli keväällä myös Kultanummen keittiöllä korona sulkiessa 
ryhmätoimintamme kokonaisuudessaan. Keväällä yhteyttä vanhempiin pidettiin sosiaalisen median kautta sekä 
kuvattiin musiikkituokioita, satutuokioita, nukketeatteria ja leipomisvideoita. Haluttiin myös ilahduttaa perheitä 
vaikeassa tilanteessa mm. jakamalla heille erilaisia ruoka- ja hemmottelukasseja. Kesän alussa ja syksyllä toimintaa 
järjestettiin ulkona piknikillä. 

Vuosi oli kokonaisuudessaan erikoinen, mutta siitä huolimatta olemme kyenneet tukemaan perheiden 
hyvinvointia, tarjoamaan vertaistukea, reagoimaan nopeasti muutoksiin sekä aloittamaan uusia ryhmiä. 

5.6.2 Tyttötyö
Tyttötyön ryhmiä järjestettiin Ristinummen alueella 4–6 luokkalaisille tytöille viikoittain sekä kerran kuussa 
7.luokkalaisille tytöille. Vuonna 2020 Tyttötyö täytti 15- vuotta. Tyttiksen synttäreiden kunniaksi kaikille kävijöille
teetettiin Tyttis-paidat, jotka käärittiin joulupaketteihin ja jaettiin vuoden viimeisellä kerralla.

Tyttötyössä on kuluvan vuoden aikana puhuttanut erityisen paljon koronapandemia. Se on tuonut esiin huolta 
läheisistä ja itsestä, sekä maailman tilasta. Koronatilanne on nostanut esiin myös yksinäisyyttä. Keväällä 
jouduimme sulkemaan normaalin ryhmätoimintamme ja siirtymään etätoimintaan. Tyttöihin pidettiin yhteyttä 
Whatsappin välityksellä. Heille järjestettiin erilaisia kisoja ja visoja, kuvattiin monipolisia videoita sekä tarjottiin 
mahdollisuutta yksin ja ryhmäkeskusteluun. Ryhmäläisille tehtiin myös yllätyspussit piristämään arkea, pussi 
sisälsi askartelu- ja leipomistarvikkeet.

Vaikka korona varjosti myös syksyn kautta, pystyttiin toimintaa järjestämään suhteellisen normaalisti. Syksyn 
aikana Tyttötyössä on panostettu myös entistä enemmän sosiaalisen median käyttämiseen. Poikkeuksellisen 
vuoden aikana korostui kävijöiden tarve turvalliselle ja kuuntelevalle aikuiselle. ”Mitä kuuluu?” on tärkeä 
kysymys, sillä tytöillä on paljon kerrottavaa, kunhan joku vain pysähtyy ja kuuntelee. Myös rauhoittuminen ja 
keskittyminen yhteisen tekemisen äärelle on tärkeää.  

5.6.3 Poikatyö
Poikatyössä järjestettiin vuonna 2020 kohdennetut ryhmät 4–6.luokkalaisille pojille sekä syksyllä ensimmäistä 
kertaa myös 7.luokkalaisille pojille kerran kuussa.

Vuoden aikana poikatyössä on keskitytty erityisesti kaveritaitojen harjoittelemiseen, ryhmässä toimimiseen, 
kiusaamisen ehkäisyyn sekä turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomiseen. Turvallista ilmapiiriä olemme 
luoneet selkeillä ja johdonmukaisilla säännöillä.  Usealle lapselle kännykästä irrottautuminen on haastavaa ja osa 
pojista on hyvin syvällä pelimaailmassa, joten olemme nähneet tärkeänä, että poikakerhossa tehdään tavallisia 
asioita ja puhelinaika on erikseen.  

Korona vaikutti poikatyön toimintaan keväällä vahvasti. Normaalia ryhmätoimintaa ei voitu järjestää. Pojille 
järjestettiin etätapaamisia, ryhmä keskusteluja WhatsAppissa, erilaisia kisoja ja visoja sekä valmistettiin 
monipuolisia videoita. Ryhmäläisille tehtiin myös yllätyspussit piristämään arkea, pussi sisälsi askartelu- ja 
leipomistarvikkeet. Syksyllä korona tilanteesta huolimatta pystyimme järjestämään ryhmät normaalisti, rajoitukset 
ja turvallisuusohjeet huomioiden. 

Syksyllä toteutettiin ensimmäinen valokuvausprojekti poikatyössä, tavoitteena oli vahvistaa poikien positiivista 
minäkuvaa ja kohottaa itsetuntoa. Pokien kanssa mietittiin heidän vahvuuksiaan sekä pojat saivat itse suunnitella 
missä ja mistä ottaisivat valokuvan. Lopuksi juhlittiin valokuvausprojektin onnistumista, ja jokainen poika sai 
oman valokuvansa kehyksissä kotiin. Valokuvausprojekti jatkuu myös seuraavana vuonna.  Syksyllä käynnistyivät 
myös 7.luokkalaisten ryhmä. Ryhmässä oli mukana 12 poikaa. Heidän kanssaan on yhdessä suunniteltu 
toiminnan sisältöä. 
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5.6.4 Arkipaja
Arkipajatoiminta on tarkoitettu Vaasalaisille äideille ja alle kouluikäisille lapsille, jotka ovat kotona lapsen/lasten 
kanssa. Asiakkuudeksi riittää se, että jollain taholla tai äidillä itsellään on herännyt huoli. Toiminta on intensiivistä 
ja kohdennettua perhetyötä, jonka päätavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy.

Vuosi 2020 oli Arkipajan toiminnassa kahdeskymmenes ja varmasti haasteellisin vuosi koronaepidemian vuoksi. 
Maaliskuussa korona tilanne sulki ryhmätoimintamme. Olimme äiteihin ja lapsiin yhteydessä puheluiden, 
Facebookin ja WhatsAppin välityksellä. Suunnittelimme ja teimme erilaisia muskari-, satu- ja leivontavideoita, 
joita lähetettiin äideille. Kontaktit etänä olivat haasteellisia. Huoli niistä äideistä, jotka tarvitsivat eniten tukea, 
kasvoi. Maahanmuuttajaäitien kanssa kielitaito aiheutti myös omat haasteet yhteyden pidossa. Teimme tiivistä 
yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta yhteys äiteihin saatiin ylläpidettyä. Perheitä tuettiin myös 
jakamalla ruoka- sekä herkkukassit toimintakauden aikana.  

Onneksi koronatilanne hieman helpotti kesän alussa ja pääsimme tapaamaan äitejä ja lapsia piknikeillä. 
Syksyllä pääsimme aloittamaan ryhmät normaalisti, rajoitus ja turvallisuusohjeita noudattaen. Korona vaikutus 
näkyi haasteena saada äitejä ryhmiin. Sinnikäs työ tuotti tulosta ja loppuvuodesta saimme motivoitua äitejä hyvin 
mukaan ryhmätoimintaan. 

5.7. Hoivakoti Hopearanta
Hopearanta on 16 - paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö päihteiden käytöstä muistisairastuneille 
asukkaille. Hopearanta sijaitsee rauhallisella paikalla Kotirannalla. Hopearannassa tavoitteena on asukkaan 
arvokas arki, turvallinen ja kodikas ympäristö, hyvä ruoka, riittävä uni ja lepo, liikunta sekä ilon löytäminen 
pienistä asioista arkielämään.

Vuosi 2020 oli erilainen Hopearannassa. Ulkopuoliset vierailijat ja esiintyjät eivät voineet virkistää asukkaita 
vierailujen kautta vallitsevan koronatilanteen takia. Sen sijaan Hopearannassa panostettiin asukkaiden ulkoiluun. 
Asukkaat nauttivat raikkaasta ulkoilmasta Hopearannan sisäpihalla sekä mukavista kävelylenkeistä hoivakodin 
lähistössä. 

5.8. Kultanummi
Asukkaille jaettu Kaiku-kortti mahdollisti vuoden aikana muutaman ilmaisen teatteri- ja museokäynnin 
koronarajoitusten välissä ja asukkaat ovat tyytyväisiä, että kortteja jaetaan myös ensi vuonna. Kesällä käytiin myös 
parilla retkellä Raippaluodossa asukkaiden kanssa. Omaisten ja muiden vieraiden tapaaminen on järjestynyt hyvin 
Kultanummen viihtyisässä sisäpihassa. Vuoden aikana Kultanummeen on muuttanut kaksi uutta asukasta. 
Ryhmäkodin vessojen remontointi aloitettiin loppuvuodesta. Ostopalvelujen kilpailutusta odotettiin koko vuosi 
ja loppuvuodesta kilpailutukseen ilmoittautuminen mahdollistui.

5.9. Kyläkeskus 
Kyläkeskuksen vuosi lähti vauhdikkaasti käyntiin ja ohjelmatarjontaa uudistettiin. Pelattiin korttipelejä ja 
lautapelejä, kävimme uimassa ja naistenpiiri kokoontui. Keskiviikkona kuunneltiin musiikkia sekä ulkoiltiin 
yhdessä. Torstai päivisin oli käsityöpäivä ja perjantaina tietenkin Bingo. Iltaisin kokoontui Suomen kielen kerho 
sekä sudanilaisten miehet ja naiset kokoontuivat kerran viikossa. Helmikuulla juhlittiin ystävänpäivää 
pullakaffeilla ja maaliskuulla oli Kyläkeskus Kultanummen 20 vuotisjuhlat. 

Maaliskuun lopulla Kyläkeskus sulki ovensa Koronatilanteen takia. Kyläkeskuksen työntekijät ompelivat 
suojavarusteita Hopearantaan ja Kultanummeen. Ylläpidettiin Kultanummen asukkaille positiivista asennetta ja 
keksittiin mukavaa yhdessä tekemistä. Kesän aikana henkilökunta oli auttamassa Hopearannassa sekä 
Kyläkeskuksen keittiöllä. 

Kyläkeskuksen ovet avattiin uudelleen taas elokuussa ja syksyllä toimintaa jatkettiin lähes normaalisti. Lokakuussa 
Kyläkeskus sulki jälleen ovensa ulkopuolisilta kävijöiltä. Toimintaa järjestettiin koronatilanteen mukaan; paljon oli 
ulkoilua ja lähiretkeilyä. 

6. Yhteistyötahot

Vaasan Setlementtiyhdistys pyrkii toimintafilosofiansa mukaisesti olemaan aktiivisessa yhteistyössä eri tahojen 
kanssa. Tärkein yhteistyökumppani paikallisesti on Vaasan kaupunki, jonka kanssa solmitut kumppanuus- ja 
ostopalvelu-sopimukset muodostavat merkittävän osan yhdistyksen palvelutuotantoa. Valtakunnallisesti 
tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet Setlementtiliitto, Evald ja Hilda Nissin säätiö sekä STEA. Näiden 
lisäksi yksittäisiä tapahtumia on järjestetty lukuisten eri toimijoiden kanssa.

Merkittävimmät yhteistyötahot vuoden 2020 aikana

Vaasan kaupunki  Vaasan Seurakuntayhtymä Pohjanmaan Ely-keskus
STEA    Evald ja Hilda Nissin säätiö Setlementtiliitto
Aluehallintovirasto  Pohjanmaan liitto  Soste
SonetBotnia   SPR    Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys
Vaasan Yliopisto  VAMK    Ammattiopisto Vamia 
VAKK    Yrkesakademi   Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Ensi- ja turvakoti  Sairaanhoitopiiri  Kela
Kriisikeskus Valo  Pikipruukki   THL
Rikosseuraamuslaitos  Poliisi    Rikosuhripäivystys
Vaasan Seudun Yhdistykset  TE-toimisto   William Thurings stiftelse
Odd Fellow   Ristinummen Martat   Leo Club Vaasa

7. Rahoitus 

Vaasan Setlementtiyhdistyksen toimintaa rahoitetaan lukuisten eri rahoituskanavien kautta. Ohessa 
merkittävimmät rahoittajat: 

Vaasan kaupunki
STEA
Evald ja Hilda Nissin säätiö
Pohjanmaan Ely-keskus
Vaasan Setlementtiyhdistyksen kehittämis- ja lahjoitusrahasto 
Mary, Bernhard ja Lilly Hahlin rahasto
Irja ja Paavo Holopaisen rahasto
Anna-Liisa ja Orvo J. Rintasen rahasto
Johanna Haapalan rahasto
Brita Maria Renlunds stiftelse
William Thurings stiftelse
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
Asiakaspalvelumaksut
Vuokratuotto
Lisäksi lukuisat muut pienemmät rahastot ja avustukset

8. Asunnot 

Koy Setlementti Hopea (16 asuntoa)
Kultanummen asumisyksikkö (25 asuntoa)
Koy Setlementti Messi (nuorten asunnot) (11 asuntoa) 
Vaasan Mäntyhovi (eläkeläisten asunnot, yhdessä Vaasan kaupungin kanssa) (34 asuntoa)
Vuokra-asunnot 8 kpl vapailla markkinoilla
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