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Esipuhe

”Ole oma itsesi, 
muuten ei ole ketään 

kaltaistasi!”

T ämä lause nousee heti esiin, kun 
astut sisään toimintaamme ensim-

mäistä kertaa. Se on sloganimme, mot-
tomme ja toimintamme filosofinen pe-
rusta. Mutta mitä se käytännössä oikein 
tarkoittaa?    

Meistä jokainen haluaa tulla kuulluksi, 
nähdyksi ja ymmärretyksi juuri sellaise-
na kuin olemme. Haluamme oppia ym-
märtämään itseämme ja hyväksymään 
itsemme omine heikkouksinemme ja 
vahvuuksinemme. Jokaisen polku on ai-
nutlaatuinen tarina, jollaista ei ole toista. 
Sinulle voidaan tarjota elämäsi varrella 
monenlaisia reittejä ja tapoja kulkea. 
Mutta lopulta sinä päätät itse, miten 
ja millaista polkua kuljet. Ja olisihan se 

kovin tylsää, jos kaikki kulkisivat samaa 
reittiä, eikö?

Isosisarustoiminnassa, Tyttöjen Tuvalla 
sekä Ahjolan Poikatyössä olemme pyr-
kineet jo 20 vuotta auttamaan lapsia ja 
nuoria löytämään näitä omia persoo-
nallisia polkujaan. Toiminta on vuosien 
aikana mennyt eteenpäin hurjaa vauhtia 
ja on ollut suuri ilo ja etuoikeus olla mu-
kana näkemässä erilaisia, ainutlaatuisia 
kasvutarinoita. Olemme saaneet seurata 
useita vuosia kestäneiden ystävyyssuh-
teiden syntyä, tuntea yhteisöllisyyttä, 
henkistä kasvua ja hyväksyvää ilmapiiriä 
Tuvan aukioloissa sekä kokea yhdessä 
uusia elämyksiä ja hulvattoman hauskaa 
tekemistä lukemattomissa tapahtumissa 
ja retkillä. 

Vielä on matkaa kuljettavana ja töitä teh-
tävänä, mutta paljon on jo tapahtunut. 
Juhlavuoden kunniaksi haluamme nyt 
hetkeksi pysähtyä katsomaan, mitä kaik-

kea olemme tähän asti saaneet aikaan. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan matkal-
le, jossa lähes päivittäin arjesta tehdään 
aikamoista juhlaa! 

Tampereella 19.9.2019 

Piia Lyimo, 
Sanna Natunen 
ja Niklas Söderström     
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20 vuotta sukupuolisensitiivistä lapsi- 
ja nuorisotyötä Ahjolan Setlementissä

I sosisarustoiminta, Tyttöjen Tupa ja 
Ahjolan poikatyö ovat Ahjolan Setle-

mentin lasten ja nuorten vapaa-ajan toi-
mintaa. Vuonna 2019 Isosisarustoiminta 
viettää 20-vuotisjuhliaan, Tyttöjen Tupa 
täyttää 18 ja Ahjolan Poikatyö 2 vuotta. 
Toimintaa ohjaavat setlementtiarvot: 
Rohkeus ja luottamus, paikallisuus ja 
yhteisöllisyys sekä yhdenvertaisuus 
ja oikeudenmukaisuus.

Tyttöjen Tupa
Tyttöjen Tupa on toimintatila ja 
kohtaamispaikka, jonne ovat terve-
tulleita kaikki 6–16-vuotiaat tytöt ja 
sukupuolensa moninaisesti kokevat. 
Tuvalla tärkeää on se, että jokainen 
voi olla Tuvalla oma itsensä ja tutus-
tua uusiin ihmisiin ja saada kavereita 
sekä tehdä porukalla mukavia asioi-
ta itseään toteuttaen.

• Aukiolot ovat tiistaisin ja torstai-
sin klo 15–19.30 (syksy 2019)
• Aukiolossa voi tavata kaverei-

ta, tehdä läksyjä, leikkiä, pelata 
lauta- ja konsolipelejä, har-
rastaa kuvataiteita ja käden-
taitoja, pukeutua, shoppailla 
vaatteidenvaihtopisteellä, 
näytellä ja kaunistautua.

• Harrasteryhmät (esim. Wauhti- 
Wilmat, kokkiryhmä, taideryhmä  
ja luontoryhmä)

• Kasvuryhmät (esim. Mimmi- 
ryhmä, voimauttava valokuvaus 
ja Moninaisuus meissä)

• Tapahtumat, retket ja loma- 
toiminta (esim. naamiaiset, yöky-
lät ja Unelmaleiri)

www.tyttojentupa.fi

Ahjolan poikatyö
Ahjolan Poikatyö on suunnattu 
6–16-vuotiaille pojille ja sukupuo-
lensa moninaisesti kokeville. Poi-
kien Tuvalla, ryhmissä ja tapahtu-
missa jokainen voi olla oma itsensä, 
saada kavereita, tehdä mukavia jut-
tuja ja pitää hauskaa yhdessä.

• Poikien Tuvan aukiolo on  
maanantaisin klo 15–19.30  
(syksy 2019)
• Aukiolossa voi tavata kaverei-

ta, tehdä läksyjä, pelata lauta- 
ja konsolipelejä, harrastaa 
kuvataiteita ja kädentaitoja, 
pukeutua, näytellä ja leikkiä.

• Harraste- ja kasvuryhmät  
(esim. liikuntaryhmä, peliryhmä  
ja musaryhmä)

• Kasvuryhmät (VIP-ryhmä,  
Moninaisuus meissä)

• Retket, tapahtumat ja lomatoi-
minta (esim. Poikien Lauantait, 
retket ja kesäpäivät)

www.poikatyo.fi

Kello viisi Tyttöjen Tuvan tee-
hetkellä ja Poikien Tuvan eväs-
hetkellä istutaan yhdessä alas 
ja himmennetään valot. On aika 
syödä terveellinen, maksuton 
välipala ja viettää yhdessä aikaa 
saman pöydän ääressä. Teehet-
kellä/ eväshetkellä tiedotetaan 
ajankohtaisista asioista ja on sil-
loin tällöin erilaisten teemojen 
mukaista ohjelmaa. Kerran kuus-
sa pidetään Tupaneuvosto, yh-
teisökokous, jossa voi vaikuttaa 
yhteisiin asioihin, kuten Tuvan 
sääntöihin tai tapahtumiin.

”Rohkeasti 
ihmisen puolella!”

Isosisarustoiminta, Tyttöjen Tupa ja 
Ahjolan Poikatyö ovat sosiaalista, 
sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä 
lapsi- ja nuorisotyötä. Turvallisessa 
ilmapiirissä jokainen voi pohtia, il-
maista ja ilmentää omaa itseään ja 
saada tukea löytääkseen omanlai-
sensa elämän. Ohjaajilla ja vapaa-
ehtoisilla on herkkyyttä havaita ja 
huomioida sukupuolen ja kulttuu-
rin monimuotoisuuden merkityksiä 
ja vaikutuksia jokaisen lapsen ja 
nuoren elämään. Tavoitteena on ta-
sa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi 
maailma.

Tyttöjen Tuvalla ja Poikien Tuvalla 
voi toimia vapaaehtoisena au-
kioloissa, tapahtumissa ja ryhmis-
sä. Avoimen toiminnan vapaaeh-
toisena tai ryhmänohjaajana voi 
aloittaa käytyään koulutuksen.

Isosisarustoiminta on aikuiskave-
ritoimintaa, jonka avulla Pikku-
sisarus eli 6–16-vuotias tampe-
relainen lapsi tai nuori voi saada 
itselleen Isosiskon, Isoveljen tai 
Isosisaruksen iloksi ja tueksi ar-
keensa. Isosisarus on yli 18-vuoti-
as aikuinen, joka toimii positiivi-
sena mallina Pikkusisarukselleen. 
Isosisaruksena voi aloittaa käy-
tyään Isosisaruskurssin.

Sisarusparit tapaavat 1–4 kertaa 
kuukaudessa vähintään vuoden 
ajan. Sisarukset päättävät yhdes-
sä mitä mukavaa haluavat kes-
kenään puuhata. Parit voivat yh-
dessä esimerkiksi liikkua, pelata, 
askarrella, leipoa, ulkoilla, käydä 
uimassa, elokuvissa, museoissa 
tai muissa liikunta- ja kulttuu-
rikohteissa. Parit voivat lisäksi 
osallistua yhteisiin Isosisarustoi-
minnan järjestämiin Sisaruspäi-
viin ja retkille.

Isosisarustoiminta

Tyttöjen Tuvan 
ja Poikien Tuvan 
vapaaehtoiset

Isosisaruskurssi ja avoimen 
toiminnan vapaaehtoiskoulu-
tus tarjoavat kaikki tarvittavat 
tiedot vapaaehtoisena toimi-
miseen. Kaikki vapaaehtoiset 
esittävät rikosrekisteriotteen 
ennen toiminnassa aloitta-
mistaan. Vapaaehtoisille on 
tarjolla ohjausta, jatkokoulu-
tusta sekä vertais- ja virkistys-
iltoja.

Sosiokulttuurinen innostaminen 
on ollut alusta saakka toimintaa 
ohjaava tärkeä taustaperiaate. 
Sosiokulttuurisessa innostami-
sessa tärkeää on yhteisöllisyys, 
osallisuus ja vaikuttaminen. Toi-
minnassa innostetaan keksimään 
monenlaista tekemistä sekä osal-
listumaan ja vaikuttamaan. Jokai-
nen saa toteuttaa itseään, kuulua 
joukkoon ja vaikuttaa yhteisön 
asioihin itselleen sopivalla tavalla.

Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen 
sosiaalinen lapsi- ja nuorisotyö

Sosiokulttuurinen 
innostaminen

Isosisarustoiminnassa, Tyttöjen Tu-
valla ja Poikien Tuvalla iloitaan yh-
dessä ja pidetään itsestä ja toisista 
huolta. Tupien eri-ikäisten lasten, 
nuorten ja aikuisten yhteisöistä ja 
Isosisarustoiminnasta löytyy seuraa, 
kuunteleva aikuinen ja kiireetöntä 
tukea. Mukaan voi tulla silloin kun 
on iloinen tai kun suru painaa. Aikui-
sen kanssa voi jutella omasta olosta, 
onnistumisista, iloista, menneistä ja 
tulevista, huolista ja 
avun tarpeista.

”Ole oma itsesi, 
muuten ei ole 

ketään kaltaistasi!”
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Tee ihana kimallepurkki!
• Lasinen pilttipurkki kannella
• Pikkuesine
• Liimaa
• 1–2 rkl kimalletta
• Vettä

Pese ja kuivaa purkki. Laita purkin pohjalle nokare liimaa 
ja paina liimakohtaan valitsemasi pikkuinen esine. Anna 
liiman kuivua. Täytä purkki vedellä ja ripottele sekaan 
kimalletta. Sulje kansi. Ravista purkkia ja saat aikaan 
taikamaailman!

T yttöjen Tupa on ollut vuosien varrella 
todella tärkeä yhteisö monelle lapselle, 

nuorelle ja aikuiselle. Kävijät, opiskelijat ja 
työntekijät ovat muistaneet Tupaa monen-
laisin kortein ja kirjein. Viestejä on lähetetty 
usein jopa ulkomailta asti.

Terveisiä Tuvalle

S iitä siis on jo kaksikymmentä vuotta, 
kun sain tulla mukaan "suojelijan" 

nimellä Tyttöjen Tuvan alkuvaiheisiin. 
Se oli innostavaa aikaa. Olin mukana 
setlementtityössä setlementti Naapurin 
puheenjohtajana ja opetin sosiaalipe-
dagogiikkaa yliopistossa. Kuten aina 
sanon: setlementtityö on sosiaalipeda-
gogiikkaa. Myös Tyttöjen Tuvan perusta-
misvaiheissa palasimme keskusteluissa 
setlementtityön juurille. Setlementtityö 
syntyi aikoinaan "herättämään henkiin 
hautautunutta elämää". Toiminnan pe-
riaate oli "elää myötä, taistella myötä, 
tuntea myötä". Keinoksi löydettiin ih-
misen kohtaaminen yksitellen, one by 
one. Kohtaamisen avuksi perustettiin 
yhteisöjä, setlementtejä "ystävyyden 
uudisasutuksia". Ymmärrettiin, että ihmi-
nen, ainutkertainen persoona voi kasvaa 
täyteyteensä vain yhteisössä, yhdessä 
toisten yhtä ainutkertaisten ihmisten 
kanssa. Ihmisten oma osallistuminen toi-
mintaan sen kaikissa vaiheissa - suunnit-
telusta arviointiin - oli itsestäänselvyys. 

Samoihin aikoihin Suomeen rantautui 
sosiaalipedagoginen sosiokulttuurinen 
innostaminen. Huomattiin, että set-
lementtityön näkemykset ovat samat 
kuin innostamisen periaatteet. Tyttöjen 
Tuvalle löytyi näin selkeä aatteellisme-

todologinen kehys. Se oli helppoa myös 
siksi, että osa Tyttöjen Tuvan perustajista 
opiskeli samaan aikaan sosiaalipedago-
giikkaa Tampereen yliopistossa ja toimi 
innostamisen periaatteilla monissa yhte-
yksissä. Ranskalaisalkuisen innostamisen 
yhdistäminen setlementtiaatteeseen oli 
mutkatonta; setlementtipioneeri Jussi 
Koskiluoma onkin sanonut, että yhteis-
kunnallisen kuilun yli voidaan johtaa 
samat sillat kuin muuallakin maailmassa.

Sosiokulttuurinen innostaminen syntyi 
siis Ranskassa toisen maailmansodan 
jälkeen rakentamaan sortunutta yhteis-
kuntaa uudelleen vapauden, veljeyden 
ja tasa-arvon yhteiskunnaksi. Se syntyi 
samoista vaateista kuin setlementti-
työ. Innostamista on tosin ollut aina, ja 
jotkut pitävät Platonia ensimmäisenä 
innostajana. Innostaja on henkilö, joka 
kykenee herättämään ihmisten aktiivista 
osallistumista ja osaltaan avaamaan tie-
tä improvisaatiolle, mielikuvitukselle ja 
luovuudelle. Hän on toimija, joka herkis-
tää yksilöitä ja ryhmiä aloitteellisuuteen. 
Oleellista innostajan työssä on se pohjal-
la oleva perusasenne, jonka inspiroima-
na hän työtään tekee. Ei ole olemassa 
ainoastaan yhtä ja ainoaa innostamiseen 
sopivaa työntekijää. Heitä on vahvuuk-
siltaan monenlaisia ja kaikkia heitä tarvi-

taan. Yhteisössä tarvitaan välittämistä ja 
rinnalla kulkemista, teknistä osaamista ja 
taistelevaa henkeä. 

Tyttöjen Tuvan tavoitteena on aina ollut, 
että jokainen toimintaan osallistuja kyke-
nisi rakentamaan arkipäiväänsä entistä 
paremmaksi. Seurasin Tuvan toimintaa ja 
sen laajenemista vuosia ja aina tuli hyvä ja 
valoisa mieli. Havaitsin luovuuden moni-
puolista tukemista. Kun siinä onnistutaan 
myös yhteisöt ja lopulta koko yhteiskunta 
voivat vähitellen muuttua entistä parem-
miksi ja oikeudenmukaisemmiksi paikoik-
si elää. Kasvu kohti täyttä persoonallista ja 
yhteisöllistä kansalaisuutta onnistuu.

Innostaminen on osallistumista ja suun-
tautuu ihmisen jokapäiväiseen elämään, 
kohti hänen persoonallista ja sosiaalista 
heräämistään ja sitä kautta hänen tietoi-
suutensa heräämistä. Näin oli Tyttöjen 
Tuvassa ja näin on edelleen. Juhlan kun-
niaksi uskallan sanoa, että innostaminen 
setlementtityön aatteellismetodisena 
työtapana on suoranainen spirituaali-
nen lähetystehtävä.

Onnea!    

Leena Kurki 
Dosentti

Tervehdys Isosisarus-
toiminnan 20-vuotisjuhliin! 
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M illoin sinä kuulit Iso-
siskotoiminnasta ja 

Tyttöjen Tuvasta tai Isosi-
sarustoiminnasta ja Ahjo-
lan Poikatyöstä ensimmäi-
sen kerran? Mihin kohtaa 
aikajanaamme sinun muis-
tosi sijoittuvat? Löydätkö 
sinulle tuttuja ihmisiä, ta-
pahtumia ja toimintaa?

Setlementtinuoren liiton valtakun-
nallisen Upea Minä – tyttötyön kehit-
tämishankkeen (1998–2000) myötä 
Suomeen perustettiin erilaista suku-
puolisensitiivistä, tytöille suunnattua 
toimintaa. 1990-luvulla huomattiin, 
että tytöille tarvittiin nuorisotyös-
sä omannäköistä toimintaa, sillä he 
jäävät helposti syrjään. Hankkeessa 
nostettiin esiin tyttöjen elämän ja 
tyttökulttuurin erityispiirteitä ja kou-
lutettiin työntekijöitä.

Isosiskoprojektia oli pyöritetty jo pian 
kaksi vuotta vapaaehtoisvoimin. Syk-
syllä 2000 ryhdyttiin hakemaan uutta 
projektirahoitusta. Toimintaa esitel-
tiin rahoittajalle Raha-automaattiyh-
distyksessä Helsingissä ja hakemusta 
kirjoitettiin. Projektia esiteltiin myös 
Tampereella eri toimijoille. Tammi-
kuussa 2001 koottiin yhteen Isosisko-
projektin (1999–2001) tuloksia. Kuu-
della ensimmäisellä kurssilla aloitti 
35 uutta paria.

Keväällä saatiin tieto uudesta rahoi-
tuksesta. Hakemus oli hyväksytty ja 
Isosiskoprojekti sai jatkaa 2001–2005 
Raha-automaattiyhdistyksen kehit-
tämis- ja kokeiluprojektina (C). Nyt 
voitiin vihdoin palkata kokoaikainen 
ja osa-aikainen työntekijä. Marras-
kuussa vietettiin Tyttöjen Tuvan am-
mattilaisavajaisia 6.11. Toiminnan 
suojelijana aloitti sosiokulttuurisen 
innostamisen pioneeri, dosentti Lee-
na Kurki Tampereen yliopistosta.

Isosiskotoiminta toimi täyttä vauh-
tia, Siskospareja oli mukana jo yli 50. 
Isovelitoiminnasta haaveiltiin ja sitä 
suunniteltiin yhteistyökumppanei-
den kanssa. Isosisko-vapaaehtoisille 
oli tarjolla vertais- ja virkistystoimin-
taa. Vuoden aikana järjestettiin viisi 
jatkokoulutusta kehityksestä ja mur-
rosiästä, itsetunnosta, mielenterve-
ydestä, erilaisuuden kohtaamisesta 
ja päihteistä. Keskusteluryhmissä 
Isosiskot tukivat toisiaan vapaaeh-
toisena toimimisessa.
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Idea Isosiskotoiminnasta syntyi Upea 
Minä -hankkeen inspiroimana syk-
syllä 1998. Nuorisosihteeri Sinikka 
Niskasen johdolla Ahjolassa pohdit-
tiin, millaista tyttötyötä Tampereella 
tarvittaisiin. Ideoinnissa olivat mu-
kana kerhonohjaajat Kati Malmi ja 
Niina Numminen. Vapaaehtoisuus, 
isosiskon merkitys perheissä ja yli-
sukupolvisuus olivat teemoja, jotka 
haluttiin yhdistää synnytettävään 
tyttötyön muotoon. Ideat jalostuivat 
Upea Minä -hankkeen seminaarissa 
ja koulutuksessa ja näin syntyi upo-
uusi Isosiskotoiminta.

Mallia haettiin Tukholman Tyttöjen 
Talolta eli Xist Tjej -forumista, josta 
löytyi idea myöhemmin perustetta-
vaan Tyttöjen Tupaan. Tukholman 
vierailun perusteella Helsinkiin pe-
rustettiin ensimmäinen Tyttöjen Talo 
syksyllä 1999 Kalliolan Nuoret ry:n ja 
Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen 
yhteistyönä.

Ensimmäinen Isosiskokurssi vapaa-
ehtoisille järjestettiin tammikuussa 
ja syksyllä järjestettiin vielä kaksi 
kurssia. Kursseja mainostettiin tun-
teisiin vetoavasti: ”Tule toimimaan 
paremman huomisen puolesta”. Va-
paaehtoisia tavoitettiin upouuteen 
toimintamuotoon mukavasti. Kurs-
sin kävi 20 Isosiskoa ja vuoden lopus-
sa mukana oli jo yli 10 Sisarusparia.

Syksyllä aloitettiin Isosiskojen toi-
veesta vapaaehtoiset vertaistuelliset 
keskusteluryhmät. Vapaaehtoisina 
toimiville Isosiskoille ja Isosisko-Pik-
kusisko -pareille ryhdyttiin lisäksi 
järjestämään yhteisiä toimintapäi-
viä, retkiä ja leirejä. Elokuussa Iso-
siskot lähtivät työntekijöiden kanssa 
tukihenkilöiden koulutusmatkalle 
Tallinnaan ja Isosiskojen syyskausi 
avattiin saunaillalla Nutturan Kesä-
kodissa. Nutturan kesäkotiin on teh-
ty vuosien varrella lukuisia Pikkusis-
koille suunnattuja retkiä.

Siskospäivät eli Iso- ja Pikkusiskopa-
rien yhteiset toimintapäivät syntyi-
vät. Koko toiminnan ensimmäinen 
leiri järjestettiin Julkujärvellä. Sen 
lisäksi käytiin tutustumassa TV2:een, 
askarreltiin, pulkkailtiin ja pelattiin. 
Jouluna järjestettiin ihka ensimmäi-
set Iso- ja Pikkusiskojen Pikkujoulut 
Ahjolassa.

Vuosi 2001 oli täynnä uusia tuulia! 
Retkikeväällä Iso- ja Pikkusiskot 
vierailivat näyttelyissä, Helsingin 
Tyttöjen Talolla ja Linnanmäellä. Ke-
sällä alkoi pitkä perinne, kun tehtiin 
ensimmäinen retki Viikinsaareen. 
Isosisko-Pikkusisko -parit alkoivat 
kaivata tilaa, jossa he voisivat tava-
ta toisiaan. Toukokuussa Siskosparit 
kokoontuivat suunnitteluiltaan ja 
elokuussa Isosiskot olivat mukana 
talkoissa, kun Ahjolan alakerrassa 
sijaitsevan uuden tilan sisustaminen 
aloitettiin.

Tyttöjen Tupa, suunnitteluvaihees-
saan ”Tyttötupa”, avattiin marras-
kuussa. Tyttöjen Tuvan avajaiset 
3.11. olivat Tuvan ensimmäiset Hal-
loween-naamiaisjuhlat! Marras-jou-
lukuussa Tuvalla alkoi käydä Sisarus-
pareja ja lisäksi Isosiskotoiminnassa 
olevia 6–16-vuotiaita Pikkusiskoja 
ilman omaa Isosiskoaan. Marras-
kuun Isosiskokurssi oli historian en-
simmäinen Tuvalla järjestetty kurssi.

Uudesta Tyttöjen Tuvasta tuli tär-
keä kohtaamispaikka ja monet Pik-
kusiskot alkoivat käydä joka viikko. 
Keväällä Tuvalle pääsi ensi alkuun 
tiistaisin klo 15–19.30 ja torstaisin 
klo 17–20. Syksyllä aukiolot olivat jo 
tuttuun aikaan klo 15–20. Työntekijä 
ja harjoittelija toimivat jutteluseura-
na ja ohjaten askartelua, leivontaa, 
pelejä ja läksyntekoa. Isosiskot taas 
toimivat tupatyöntekijöinä, oh-
jaajina tai erilaisten tapahtumien 
järjestäjinä. Uusia juttuja kokeiltiin. 
Ensimmäisessä kerhossa (2002–
2014) kerholaiset pääsivät suunnit-
telemaan sisältöjä. Syyslomalla taas 
järjestettiin historian ensimmäinen 
yökylä!

Isosiskoprojekti alkoi vuonna 1999, 
kun toimintaan saatiin tukea CIMO:n 
Nuorten Eurooppa -rahoituksesta. 
Projektissa ryhdyttiin koulutta-
maan vähintään 18-vuotiaita vapaa-
ehtoisia naisia henkilökohtaisiksi 
aikuiskavereiksi peruskouluikäisille, 
6–16-vuotiaille tytöille. Hankkeella 
ei ollut tiloja, vapaaehtoiset työn-
tekijät järjestivät Isosiskotoimintaa 
nuorisosihteerin toimistossa.1998

1999
2000

2001 2002

Kati Malmi (1998–)

Ahjolan nuorisosihteeri Sinikka Niskanen (1987–2004)

Niina Numminen (1998–2000)
Rea Campos Valle os. Niemi (1999–2003) 

8



Setlementtinuorten liitossa alkoi Si-
nuiksi – Sukupuolisensitiivisen sosi-
aalisen nuorisotyön projekti (2004–
2007). Isosiskoprojektia päästiin esit-
telemään marraskuussa setlement-
titoimijoiden kanssa järjestetyssä 
”Uusia tarinoita tytöistä ja pojista” 
– sukupuolisensitiivisen nuorisotyön 
seminaarissa. Syksyllä Tampereella 
aloitti myös sukupuolista tyttötyötä 
tekevä Tyttöjen Talo, joka on alusta 
saakka ollut suunnattu 12–28-vuo-
tiaille.

Tyttöjen Tuvan aukioloissa kävi jopa 
15 Pikkusiskoa illassa ja Tupa oli 
myös Ahjolan kansalaisopiston käy-
tössä. Yhdessä unelmoitiin uusista, 
rauhallisista tiloista, johon mahtuisi 
myös Isosiskotoiminnan ulkopuo-
lisia Pikkusiskoja. Tiloissa haluttiin 
tehdä helpommin erilaisia asioita ja 
saada yksityisyyttä. Tuvalla järjestet-
tiin Pikkusiskoile avoin ideakilpailu 
”Unelma Tyttöjen Tuvasta”. Toiveet 
toteutuivat syksyllä, kun uudet 200 
m2 tilat Ahjolan vastapäätä olevas-
sa Ylä-Voiman talossa remontoitiin. 
Ahjola sai uuden nuorisosihteerin ja 
nuorisotyö uuden hienon esitteen!

Keväällä varmistui RAY:n toimin-
ta-avustus (Ak), joka lupasi Isosisko- ja 
Tyttöjen Tupa -toiminnalle jatkuvuut-
ta. Kahden työntekijän lisäksi Tuvalla 
oli apuna myös Ahjolan nuorisotyön-
tekijä. Työssä luotiin leirin laatukä-
sikirja ja kerättiin yhteen itsetuntoa 
tukevaa materiaalia. Tavoitteena oli 
mallintaa toimintaa. Isosiskokahveille 
(2004–2012) kutsuttiin Pikkusiskojen 
vanhemmat, joskus taas perheet, Iso-
siskot tai Ahjolan työntekijät.

Keväällä saatiin tieto RAY-projekti-
rahoituksen korotuksesta. Vihdoin 
voitiin palkata toinen kokoaikainen 
työntekijä. Myös syksyllä oli aihetta 
juhlaan! Marraskuussa vietettiin Iso-
siskoprojektin 5-vuotisjuhlia ja Tyttö-
jen Tuvan 2-vuotissynttärijuhlia sekä 
kävijöiden että ammattilaisten kans-
sa. Tuvalla järjestettiin näyttely Pik-
kusiskojen Barbieprojektista, jossa 
käsiteltiin erilaisia tapoja olla nainen.

Vuoden teemana oli hyvinvoinnin 
tukeminen. Aukioloissa ja Prinses-
sasanomissa Pikkusiskojen kanssa 
opeteltiin itsestä huolehtimista ja 
rentoutumista ja luotiin hyvää oloa 
hemmottelulla (mm. kauneuden-
hoitoa), kivoilla työpajoilla (mm. 
tanssia ja kädentaitoja) ja terveel-
lisellä ruokailulla. Äidit kutsuttiin 
mukaan Äiti-tytär -hemmottelupäi-
vään. Aukioloissa positiivisten va-
lintojen tekemistä tuettiin elämän-
tapaohjauksella. Aukioloissa vieraili 
myös poliisi ja puhuttiin päihteistä. 
Isosiskojen jatkokoulutuksia järjes-
tettiin samoista aiheista Raitsun eli 
Raittiustalon kanssa.

10 vuotta tyttöjen tukena! Isosis-
kotoiminnan 10- ja Tyttöjen Tuvan 
7-vuotisseminaari järjestettiin 2.12. 
ammattilaisille Ahjolassa ja Tyttöjen 
Tuvalla. Seminaarissa muisteltiin toi-
minnan vaiheita ja aikaansaannok-
sia ja sen lisäksi järjestettiin näyttelyt 
Pikkusiskojen töistä, Ihanakuvista ja 
Tyttöjen Tuvan arkea kuvaavista va-
lokuvista.

Keväällä päästiin vihdoin muutta-
maan uusiin, upeisiin tiloihin Pispa-
lan valtatien varrelle. Kevään aikana 
suunniteltiin yhdessä Iso- ja Pikku-
siskojen kanssa uuden Tuvan sisus-
tusta, värimaailmaa ja toimintoja 
ja sisustettiin Tupaa toiveiden mu-
kaiseksi. Toukokuussa järjestettiin 
Tupaantuliaiset Iso- ja Pikkusiskoille 
sekä perheille 19.5. Virallisia ava-
jaisia juhlittiin syyskuun alussa 9.9. 
Syksyllä Isosiskoprojektia arvioitaes-
sa oltiin yhtä mieltä toiminnan tär-
keydestä lapsille ja nuorille heidän 
kasvussaan ja elämäntilanteissaan.

Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoiminnas-
sa oli mukana jo yli sata Tampereella 
koulussa käyvää Pikkusiskoa, lähes 
sata vapaaehtoista Isosiskoa ja noin 
50 Siskosparia. Toiminta oli todella 
suosittua, Pikkusiskot kävivät au-
kioloissa ja tapahtumissa jopa 2200 
kertaa. Uusissa tiloissa riemuittiin, 
viihdyttiin, koettiin yhteisöllisyyttä, 
saatiin uusia ystäviä ja keksittiin yhä 
uutta toimintaa ja ideoita. Keväällä 
alkoivat viimeisen aukiolon kunniak-
si uudet juhlat, Teekutsut.

Tyttöjen Tuvan toiminnassa oli mu-
kana jo sata Pikkusiskoa ja uusia jut-
tuja keksittiin koko ajan. Tuvalla pa-
nostettiin kierrätykseen ja kerättiin 
kävijöiden ideoita. Keväällä vietet-
tiin ensimmäistä Prinsessapäivää eli 
ohjelmallisia naamiaisia, joita on sii-
tä lähtien juhlittu joka vuosi. Kesällä 
lähdettiin ensimmäistä kertaa perin-
teeksi muodostuneelle Unelmaleiril-
le, jossa vietettiin ihania kädentaito-, 
hemmottelu- ja liikuntapäiviä. 

Isosiskotoiminta jatkoi aktiivisesti. 
Tästä lähin vertaistuellisissa Isosis-
koilloissa kokoonnuttiin rentoutu-
maan ja hakemaan voimia vapaa-
ehtoisena jaksamiseen. Isosiskoja 
alettiin tukea myös ohjauskeskuste-
luissa eli Isosiskovarteissa. Eräs aktii-
vinen vapaaehtoinen teki toiminnal-
le nettisivun ja esitteen.

Pukeutuminen ja naamiaiset ovat 
aina olleet aina tärkeitä juttuja Tuval-
la! Syksyllä Halloween-naamiaisjuh-
lassa muisteltiin menneitä teemalla 
”Paluu Vanhalle Tyttöjen Tuvalle”. 
Pukeutumis- ja valokuvauspiste on 
ollut perinteenä myös marraskui-
sessa Lapsen oikeuksien päivän ta-
pahtumassa, jossa oltiin yli 10 vuotta 
tukemassa lasten oikeutta iloon, elä-
myksiin ja identiteettityöhön (2004–
2014)!

Syksyllä ryhdyttiin tekemään Tyttöjen Tuvan omaa 
lehteä. Pitkäikäisten Prinsessasanomien ensimmäi-
sessä numerossa kerrottiin mm. ensimmäistä kertaa 
järjestetyistä Kesäpäivistä. Päiväleireillä retkeiltiin 
Nutturan kesäkotiin, Viikinsaareen ja Muumilaaksoon. 
Tämän lisäksi Ahjolassa oli teatteripäivä ja liikunta- ja 
askarteluhenkinen puuhapäivä. Tyttöjen Tuvan Ke-
säpäiviä on järjestetty tästä lähtien joka vuosi. Tuvan 
apuohjaajille suunnattu Tuparitoiminta aloitettiin in-
nokkaille, esimerkkinä toimiville nuorille.

Keväällä järjestettiin ensimmäinen 
Pentinpäiväjuhla 20.3. Tyttöjen Tu-
van rakastetun maskotin kunniaksi. 
Syksyllä oltiin mukana koko perheen 
yhteisessä Tesomapäivä-ulkoiluta-
pahtumassa, jossa järjestettiin mo-
nenlaisia toimintapisteitä vuosina 
2007–2015. Jouluna käytiin myös 
toista kertaa myymässä itse valmis-
tettuja tuotteita Aamulehden joulu-
myyjäisissä, joissa käytiin myös tule-
vina vuosina lukuisia kertoja.

Keväästä lähtien toiminta on ollut 
sellaista kuin yhä tänäkin päivänä. 
Isosiskotoiminta jatkui, mutta au-
kiolot olivat tästä lähtien avoimia 
kaikille; myös niille, jotka eivät olleet 
Isosiskotoiminnassa. Ohjelmassa oli 
Pikkusiskokerho, erilaisia retkiä (esim. 
IKEAan), teemapäiviä, Unelmaleiri ja 
Kesäpäivät-päiväleiri, jolloin käytiin 
ensimmäistä kertaa retkellä Särkän-
niemessä ja pidettiin Yökylä.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Maarit Kurunmäki (2003–2009)

Anne Jokiranta (2005–2009)
Leena Hurmavaara (2006–2008) 

Anni Koivu os. Huoviala (2006–2007)



Suomen Setlementtiliitossa alkoi 
Tyttötyön verkosto -hanke (2011–
2013), jonka puitteissa julkaistiin 
mm. Tyttötyön kansio. Hankkeen 
puitteissa pohdittiin myös Isosisko- 
ja Tyttöjen Tupa -toiminnan toimin-
tamallin levittämistä. Marraskuussa 
järjestettiin Tyttöjen Tuvan 10-vuotis-
synttärijuhla.

Toimintamallin levittämistä jatket-
tiin ja toimintaan luotiin uusi logo. 
Tyttötyön verkosto -hankkeen työn-
tekijöiden kanssa julkaistiin Tyttöjen 
Tupa ja Isosiskotoiminta: toimintata-
vat ja vapaaehtoistoiminnan koordi-
naattorin opas sekä Isosiskokurssin 
Kurssimateriaali. Isosiskotoiminnan 
kouluttajakoulutukset järjestettiin 
Tampereella ja Joensuussa. Tampe-
reella osallistujia oli setlementeistä 
ympäri Suomen ja Joensuun Setle-
mentissä kurssille osallistuivat tule-
vat Isosiskot ja työntekijät. Rovalan 
Nuoret Ry:ssä inspiroiduttiin aloitta-
maan Isosiskotoiminta Tyttöjen Ta-
lon avoimessa toiminnassa. Ensim-
mäinen Rovaniemen Isosiskokurssi 
järjestettiin syyskuussa 2013.

Toimintamalli leviäminen jatkui edel-
leen, kun Joensuun Tyttöjen Tupa 
ja Isosiskotoiminta aloitti keväällä 
Joensuun Setlementissä. Joensuun 
toiminta oli ensimmäinen, jossa toi-
mintamalli otettiin käyttöön koko-
naisuudessaan. Toiminnan avajaisia 
vietettiin elokuussa. Syksyllä Tyttö-
työn verkosto -hankkeen loppumet-
reillä oltiin mukana järjestämässä 
Setlementtiliiton Tyttö- ja Poikatyön 
seminaaria Tampereella.

Keväällä Isosisko- ja Tyttöjen Tupa-
toiminnan tukemiseksi järjestettiin 
Girls, Girls, Girls! – koko perheen 
hyväntekeväisyyskonsertti, jossa oli-
vat esiintymässä paikalliset bändit. 
Tapahtumassa myytiin tuotteita ja 
pidettiin kahviota.

Setlementtiliitossa alkoi MeKaikki! 
- sukupuolisensitiivisen tyttö- ja poi-
katyön verkostohanke (2014–2017). 
Toimintamalli jatkoi leviämistään 
hankkeen tuella. Kemin Luotolan 
Nuorten Isosisko-Isoveli -hanke 
aloitti keväällä 2014, kun toiminnas-
sa ryhdyttiin kouluttamaan vapaa-
ehtoisia. Paikkakunnan tarpeiden 
mukaisesti toiminnasta tuli lopulta 
Aikuiskaveritoimintaa, jossa etsitään 
tukea Pikkukavereille.

Erilaisuuden hyväksyminen ja yh-
denvertaisuus ovat aina olleet Iso-
sisko- ja Tyttöjen Tupa -toiminnassa 
tärkeitä periaatteita ja arvoja. Toi-
minnan slogan onkin alusta saak-
ka ollut: ”Ole oma itsesi, muuten ei 
ole ketään kaltaistasi”. Maaliskuussa 
osallistuttiin ensimmäistä kertaa 
SPR:n Rasismin vastaiseen viikkoon 
tekemällä aukiolossa toiminnallisia 
tehtäviä.

Syksyllä juhlittiin Kansainvälisenä 
tyttöjen päivänä 11.10. ensimmäis-
tä kertaa Koska olen tyttö -teema-
päivää. Tyttöjen Päivässä tyttöjen 
oikeuksia ja tyttönä olemisen iloja 
ja haasteita on käsitelty tästä lähtien 
joka vuosi. Kivojen juttujen toteutta-
miseksi hankittiin rahaa luovilla me-
netelmillä. Tuvalle teetettiin myytä-
väksi Isosisko-Pikkusisko -t-paitoja ja 
postikortteja.

Keväällä tehtiin nuorten toiveisiin 
ja kokemuksiin pohjautuva Pelkkä 
paperihaava -musikaali. Suunnitte-
lu aloitettiin jo edellisenä syksynä 
ja musikaali toteutettiin ammatti-
laisten johdolla Suomen lasten ja 
nuorten säätiön Myrsky-hankkeen 
rahoituksella sekä Päivikki ja Sakari 
Sohlbergin Säätiön ja Tampereen 
kaupungin avustuksilla. Samana 
vuonna saatiin Pirkanmaan Taika-
lamppu-lastenkulttuuriverkoston 
myöntämä Lampun henki -palkinto.

Tyttöjen Tuvalla on aina oltu herk-
kiä kuuntelemaan lasten ja nuorten 
toiveita ja ympäröiviä vaikutteita. 
Syksyllä alkoi nuorten toiveesta 
roolipeliryhmä, jossa päästiin ohja-
tusti pelaamaan nuorten lempipe-
lejä ja keskustelemaan pelaamisesta 
omassa elämässä. Ajan hermolla 
oltiin, kun Tuvalla osallistuttiin Ra-
vintolapäivään. Yhdessä tehtiin Kup-
pikakkuja, joita myytiin kahvilassa 
Tuvalla.

Hiihtolomalla oltiin ensimmäistä ker-
taa mukana Tampereen kaupungin 
Nuorisopalveluiden Chill House -tal-
vilomafestivaalilla. Vuosina 2009–
2015 on järjestetty festivaaliteemo-
jen mukaisia toimintapisteitä tytöille 
esimerkiksi yhteistyössä Tyttöjen Ta-
lon kanssa. Pisteillä on päässyt ren-
toutumaan, kaunistautumaan ja vah-
vistamaan itsetuntoa mm. neidon 
vaakunoiden ja voimaeläinten avulla.

Isosisko- ja Tyttöjen Tupa -toimin-
nasta tehtiin toimintaa mallintava 
kurssimateriaalipaketti, jonka avulla 
toiminnasta tiedotettiin Setlement-
tikentällä ympäri Suomea. Materi-
aalin ansiosta Oulun Tyttöjen Talo 
aloitti Isosiskotoiminnan syksyllä 
2010.

Apuohjaajatoiminta eli Tuparitoimin-
ta alkoi jo ennen uuden Tuvan avau-
tumista vuonna 2004. Tuparit ideoi-
vat, suunnittelivat ja toteuttivat naa-
miaisia ja leirejä ja toimivat hyvänä 
esimerkkinä nuoremmille. Tammi-
kuussa 2009 alkoi uusi Tuparikerho, 
jossa oli ryhmäytystä, jatkokoulu-
tusta ja virkistystä, Nuorten iltoja, 
Tupareiden yökyliä ja omia retkiä ja 
Pikkujouluja. Nuorten ja Tupareiden 
kesken ideoitiin myös Tuvan musi-
kaalit vuosina 2012 ja 2017.

Tyttöjen Tuvan aukioloissa on vuo-
sien varrella otettu ”Ihanakuvia” 
sosiaalipedagogi Miina Savolaisen 
Voimauttavan valokuvauksen peri-
aatteiden mukaan. Jokainen on itse 
saanut päättää millä lailla hänet ku-
vataan ja oppia näkemään itsensä ja 
toiset myötätuntoisemmin, rakastet-
tuna ja hyväksyttynä. Tuvalla otettiin 
”Ihanakuvia” Eheyttävän valokuvauk-
sen ryhmässä vuosina 2010–2011 
ja käytiin retkellä Maailman ihanin 
tyttö -näyttelyssä. Voimauttavan va-
lokuvauksen ryhmiä on järjestetty 
myös vuosina 2015–2018.

Moni kävijä on kasvanut toiminnas-
sa lapsesta nuoreksi. Siksi vuoden ai-
kana ja tulevina vuosina järjestettiin 
useita nuorteniltoja ja nuorten ja Tu-
pareiden yökyliä toiminnassa muka-
na oleville nuorille. Illoissa käsiteltiin 
kasvamista ja tuettiin itsetuntoa.

Syksyllä tehtiin Tyttöjen Tuvan sei-
näkalenteri eli Ihanakuva-kalenteri 
vuodelle 2012. Kalenterissa on mo-
nenlaisia ”Ihanakuvia” ja voimautta-
via valokuvia ja siihen myytiin mai-
noksia. Lapset ja nuoret osallistuivat 
kalenterin tekoon maalaamalla va-
lokuvien kehyksiä ja kirjoittamalla 
runoja. Kalenteria myytiin Tuvalla ja 
kirjakaupassa.

Isosiskokurssi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kurssimateriaali  

”Ole oma itsesi, muuten 

ei ole ketään kaltaistasi!”

2009

2010

2011

2012 2013

2014

Sara Heinonen (2010–2011)
Piia Lyimo os. Seppälä (2009–2014, 2016–)

Essi Räsänen (2014–2015, 2019–)Sanna Natunen (2013, 2016–2019)
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Joulukuussa Isosisko- ja Tyttöjen Tu-
patoiminnan vapaaehtoistoimintaa 
esiteltiin MeKaikki!-hankkeen verkos-
topäivässä. Setlementtitoimijoilla oli 
kiinnostusta ja toiminta nähtiin tär-
keänä. Toimintaan tuli tutustumaan 
useita ammattilaisia. Joensuussa 
toiminta laajeni ja Joensuun Poikien 
Tupa ja Isovelitoiminta aloittivat. Täs-
tä innostuttiin kehittämään toimin-
taa pojille, olihan Isovelitoiminnasta 
haaveiltu jo vuonna 2001.

Tyttöjen Tuvan 15- ja Isosiskotoimin-
nan 18-vuotisjuhlavuonna saatiin 
aikaan paljon uutta. Alkuvuonna jul-
kaistiin Tyttöjen Tuvan omat nettisi-
vut osoitteessa www.tyttojentupa.
fi. Vuoden aikana tehtiin paljon am-
mattilaisyhteistyötä, tarkennettiin 
toiminnan tavoitteita ja kehitettiin 
erityisesti seurantaa ja arviointia. 
Isovelitoiminnan ja poikatyön ide-
ointi jatkui. Ammattilaisilta ja lap-
silta ja nuorilta kysyttiin millaista 
toimintaa erityisesti pojat kaipaavat. 
Kartoituksen perusteella haettiin ko-
rotusta toiminta-avustukseen.

Ryhmätoiminta laajeni ja monta 
uutta ryhmää aloitettiin erillisrahoi-
tusten avulla. Wauhti-Wilmat-liikun-
taryhmässä liikuttiin keväästä asti. 
Syksyllä haettiin rahaa ja aloitettiin 
Iloa! -kiertueen eli nuorten musikaa-
liprojektin harjoitukset. Työntekijät 
kävivät lisäksi Friends- ja Bella -tun-
netaitokoulutuksissa. Näiden pohjal-
ta alkoi Mimmi-ryhmä, tunne- ja vuo-
rovaikutustaitoryhmä tytöille.

Yhteistyökokouksessa koulukuraat-
toreilta kuultiin tarpeesta perustaa 
ryhmä sukupuoltaan pohtiville alle 
16-vuotiaille. SETA:n kanssa yhteis-
työnä syntyi uusi nuorten ryhmä 
Sukupuolen moninaisuus. Moninai-
suustyö alkoi sateenkaarilasten ja 
-nuorten tarpeista ja Moninaisuus 
meissä -ryhmään ovat myöhemmin 
olleet tervetulleita myös seksuaalista 
suuntautumistaan pohtivat.

Vuonna 2017 oli uusien tuulien aika. 
Setlementtiliiton MeKaikki! -hank-
keen ja muiden aikuiskaveritoi-
mintaa järjestävien työntekijöiden 
kanssa kirjoitettiin uusi Isosisarus-
kurssi – vapaaehtoisen opas. Lop-
puvuodesta Tyttöjen Tuvalle alettiin 
tehdä uudenlaisia, lapsille ja nuorille 
jaettavia lukujärjestysmainoksia eli 
lukkareita. Joulukuussa osallistuttiin 
lasten ottamin valokuvin Setlement-
tiliiton Suomi 100 nuorten silmin 
-näyttelyyn, joka kiersi Suomea.

Syksyllä saatiin tieto toiminta-avus-
tuksen korotuksesta. Vihdoinkin 
vanha unelma toteutui ja toimintaa 
saatiin aloittaa myös pojille! Vuonna 
2017 aloittanut uusi Veikkaus ja sen 
alaisuudessa toimiva Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus STEA 
(ent. RAY) myönsi rahoituksen Iso-
velitoiminnalle vuosille 2018–2020.

Ajan hengen ja sukupuolisensitiivi-
sen nuorisotyön periaatteiden mu-
kaisesti alettiin pohtia miltä Tyttöjen 
Tuvalla pitäisi näyttää ja mitä siellä 
tulisi tehdä eri lailla kuin ennen. 
Tuvalla haluttiin tehdä toiminnasta 
mahdollisimman kutsuvaa aivan 
kaikenlaisille tytöille. Siksi kokeiltiin 
uusia värejä, uudenlaista sisustusta 
ja uutta tekemistä, joka tekisi moni-
naisemman tyttönä olemisen mah-
dolliseksi Tyttöjen Tuvalla.

Isosisko-Pikkusisko -pareille ryhdyttiin järjestämään teat-
terielämyksiä tamperelaisten teattereiden lahjoittamilla 
lipuilla. Tästä lähtien Siskospäivät, syksystä 2018 alkaen 
Sisaruspäivät muuttuivat säännöllisiksi. Sisarusparit ovat 
päässeet yhdessä teatteriin, konsertteihin, liikunta- ja luon-
torientoihin ja ovat voineet tehdä muita mukavia juttuja.

Isosiskotoiminta voi paremmin kuin 
koskaan aikaisemmin! Uudistuneilla 
mainoksilla saattoi olla vaikutusta 
asiaan. Kursseille osallistui 50 uut-
ta Isosiskoa ja pareja oli mukana 
yli 60. Syksyllä aukioloja ryhdyttiin 
pitämään myös keskiviikkoisin ja 
kolmen aukiolon tahti loppui vasta 
syksyllä 2019. Terveydenhoitaja al-
koi vierailla aukioloissa kertomassa 
terveistä elämäntavoista.

Nuorten ja Tupareiden toivoman, 
ideoiman ja itse tekemän Iloa! -kier-
tueen eli musikaalihankkeen har-
joitukset alkoivat jo syksyllä 2016. 
Musikaalin keväisissä esityksissä ja 
työpajoissa tamperelaisilla kouluilla 
pohdittiin nuorten toiveesta seksu-
aalisuutta ja seurustelua.

Syksyllä Isosiskotoiminnan muuttuessa Isosisarustoi-
minnaksi uudistettiin kaikkien kolmen toiminnan ilme, 
logo ja esitteet. Syksyllä suunniteltiin Tuvan remonttia 
yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Uuden sisustuksen 
värejä, kalusteita, tarvikkeita ja huoneiden toimintoja 
ideoitiin ja niistä äänestettiin. Lokakuussa Tuvalle saa-
tiin uudet lattiat ja keittiö, varaston seinät purettiin ja 
Tuvan ohjaajat siirtelivät kalusteita, pakkeloivat ja maa-
lasivat seiniä urakalla! Vapaaehtoisetkin olivat mukana 
maalaustalkoissa. Marraskuussa uutta Tupaa päästiin 
sisustamaan.

Remontin jälkeen uusi sisustus herätti ihastusta! Tu-
valta hyviä toimintaideoita uuteen naisten turvakotiin 
haki myös nigeriläinen voimanainen Madame Moussa. 
Hänen johtamansa kansalaisjärjestö sai Suomen halli-
tuksen myöntämän, Saksan liittokansleri Angela Mer-
kelin jakaman tasa-arvopalkinnon työstä tyttöjen ja 
naisten ihmisoikeuksien ja turvallisen elämän puolesta.

Isosisarustoiminta täyttää 20 vuotta 
ja samalla Tyttöjen Tupa juhlistaa täy-
si-ikäisyyttään. Ahjolan Poikatyö on 
ehtinyt jo lähes kahden vuoden ikäi-
nen ja Poikien Tupakin on jo vuoden 
ikäinen. On suuren juhlan aika! Mar-
raskuussa järjestettiin Arjesta juhlaa! 
Isosisarustoiminnan 20-vuotisjuhla-
seminaari ja iltajuhla vapaaehtoisille, 
ammattilaisille, opiskelijoille ja muille 
toiminnasta kiinnostuneille.

Ahjolan Poikatyö alkoi keväällä ja 
uutta toimintaa mainostettiin ta-
pahtumissa. Monet kuulivat poika-
työstä kouluilla järjestetyissä tun-
ne- ja vuorovaikutustaitoryhmissä ja 
tulivat mukaan. Kesällä järjestettiin 
poikatyön leiri ja muuta kivaa kesä-
toimintaa, syksyllä alkoivat ryhmät 
ja Poikien Lauantait.

Tyttöjen kolmessa aukioloissa ja lu-
kuisissa ryhmissä kävi hurja määrä 
väkeä! Valokuvaus-, teatteri-, taide- 
ja lauluryhmissä pääsi ilmaisemaan 
itseään luovasti ja Mimmi-ryhmissä 
opittiin tunteista, kaveritaidoista ja 
rentoutumisesta. Lähikouluilla ko-
keiltiin Teetä ja sympatiaa -välitunti-
toimintaa ja pidettiin seksuaalineu-
vontaa.

Vuosi on täynnä juhlintaa myös Tyt-
töjen Tuvalla. Koko vuoden aukiolois-
sa on ollut hyvinvointia lisääviä tee-
makuukausia ja joka kuukausi on 
päässyt rapsuttelemaan Raffe-koiraa. 
Lasten ja nuorten toiveesta ja ajan 
henkeen vastaten huhtikuinen Prin-
sessapäivä nimettiin yhteisellä ää-
nestyksellä ”Kuninkaallisiksi Naamiai-
siksi”. Marraskuussa juhlitaan Tyttöjen 
Tuvan 18-vuotissynttärinaamiaisia. 
Juhlia on suunniteltu yhdessä ja ne 
ovat kävijöiden näköiset. Ohjelmassa 
muistellaan menneiden vuosien iloja 
ja Tuparien johdolla luvassa on räis-
kyviä ohjelmanumeroita.

Poikien Tupa täyttää tam-
mikuussa vuoden ja sen 
kunniaksi järjestetään 1-
vuotissynttärijuhlat! Ke-
väällä juhlistetaan Ahjo-
lan Poikatyön 2-vuotista 
taivalta.

2015

2016

2017
2018

2019 2020

Paula Ervamaa (2017–2019)

Niklas Söderström (2018–)
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Vanha Tupa
Vanha 

Tupa ennen 
remonttia ja 
sisustamista

vuonna 2000.

Isosiskokurssi 
tammikuussa 

2002.

Uusi Tupa 2005

Tupaantuliaiset 
vuonna 2005.

Ystävänpäivä 
vuonna 

2008.

2006

2006

2017

16 1716 17

2014



T yttöjen Tupa ja Poikien Tupa sijaitse-
vat Haulitornin kupeessa Tampereen 

kauniissa Pispalassa. Tuvan yläkerrassa on 
iso toimintatila, leikkinurkkaus, vihernurk-
kaus, keittiö, toimisto sekä itämainen ves-
sa ja itsetuntovessa. Alakerrasta löytyvät 
tv-huone, meikkaus-/maskeeraushuone, 
teatterihuone sekä yksiö.

Uusi Tupa remontin jälkeen
Haluaisitko pelata lautape-
lejä tai pöytälätkää? Onko 
läksyt tehty? Kiinnostaisiko 
askarrella tai vain jutella 
pöydän ääressä?

Täällä voit pukeutua, 
tehdä teatteriesityksiä, 
tanssia, laulaa tai vain 
leikkiä! Suosittuja näytel-
mien aiheita ovat olleet 
kauhunäytelmät ja häät!

Täällä voit kaunistautua tai maskeerata itsellesi 
mieluisat teatterimaskit. Muistathan että jokai-
nen on kaunis sellaisenaan, ilman meikkiäkin! 
Muistathan lähteä samannäköisenä kuin tulit, 
eli pese aina lopuksi kasvosi.

Täältä löytyvät kynsilakat ja meikit sekä maskeeraus-
tarvikkeet. Täällä voi aina jutella ohjaajan kanssa, 
jos tulee jokin pulma tai murhe. Meillä on aina aikaa 
ja kaikille asioille voi tehdä jotain.

Onko nälkä? Teehetki/ Eväshetki on klo 17, 
jolloin tarjoamme maksuttoman välipalan. 
Haluaisitko syödä omia eväitä tai tehdä 
vaikkapa nuudelit?

Kaiken ikäiset voivat leikkiä! 
Täällä voit leikkiä Barbeilla, 
autoilla, nukkekodilla tai eläimillä. 
Vai haluaisitko kenties rakennella 
legoilla? Kuningattaren tuolissa/
Lepotuolissa voit rauhassa lukea 
kirjaa tai lehtiä!

Tässä huoneessa voi pelata konsolipelejä, rakentaa junarataa tai 
shoppailla vaatteidenvaihtopisteestä maksutta vaatteita itselleen. 
Huoneessa on ollut myös discoja ja rentoutuksia. Pomppupallot, 
jumppailu ja hulahulavanne ovat tuttu näky tv-huoneessa.
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Koko toiminnan 
tulevaisuuden visiot

Aukiolojen 
muutokset?
• Lisää aukioloja?

• Oma tila Poikien Tuvalle?

• Eriytettyä vai yhteis- 
toimintaa?

Tukea digi-
laitteiden 
liikakäyttöön!
• Teemaillat

• Pelikasvatus-työpaja

• PeliryhmätoimintaJatketaan 
Isosisarustoimintaa 
entistä parempana!
• Syvennetään ja kehitetään toimintaa

• Isoveljien tavoittaminen

• Madalletaan kynnystä ryhtyä  
vapaaehtoiseksi (kerta- 
luontoisuus, ei sitoutumista,  
kokeilun mahdollisuus)

Monipuolistetaan 
ryhmätoimintaa!
• Maahanmuuttajataustaisten ryhmä

• Nuorten ryhmiä

• Jalkautuvat kouluryhmät

• Tunne ja vuorovaikutustaitoryhmät

• Eko- ja luontoryhmä

Tuodaan enemmän 
yhteiskunnallisia 
teemoja aukioloihin!
• Kiusaaminen

• Stereotypiat

• Ekologisuus

• Terveys ja elämänhallinta

• Tunne- ja kaveritaidot

• Sukupuoli- ja seksuaali- 
identiteetti

Yhteisöllisyys 
ja yhteistyötoiminta!
• Eri palveluilla ja toiminnoilla  

varustettu yhteisötalo?

• Enemmän ryhmätoimintaa  
ja tapahtumia yhdessä  
verkostojen kanssa

Perheiden 
huomiointi!
• Vähävaraiset perheet

• Maahanmuuttajaperheet

• Yksinhuoltajaperheet

• Perheillat

3281 Pikkusiskoa

Muistoja lukuina

254 Pikkuveljeä

383 
Isosis

koa

136 opiskelijaa ja harjoittelijaa
4296 Iso- ja Pikkusisarusten 

ensimmäisen vuoden tapaamista

1321 teehetkeä

16 U
nelm

aleir
iä

54 ystävänpäiväkekkeriä, vappuhulinaa ja joulujuhlaa

42 Yökylää

20 retkeä Viikinsaareen

36 Prinsessapäivää tai synttärinaamiaisjuhlaa

37 Siskos- ja Sisaruspäivää49 myyjäispäivää

104 ryhmää

17 
Pr

in
se

ssa
sa

no
m

at
-le

ht
eä

331 tyttöjen tapahtumaa, retkeä ja leiriä

18 poikien tapahtumaa, retkeä ja leiriä

10 Lapsen oikeuksien 

päivän tapahtumaa

573 Isosisko-/Isosisaruskurssin käynyttä

67 Isosisarusten ja Tuvan 
vapaaehtoisten kurssia

51 vapaaehtoisten vertais- ja virkistysiltaa

2588 uuden ystäv
än kohtaamista

5779 muiden auttamisesta saatua onnen hetkeä

11643 h yhteenkuulumisen tunnetta

13 576 h turvallisen aikuisen aikaa

81 018 mieluisen tekemisen hetkeä

4527 uutta oivallusta itsestä

6754 löytyneen itsevarmuuden 
ja rohkeuden hetkeä

4276 terveellistä elämäntapavinkkiä

34 989 itsensä 
toteuttamisen hetkeä

28 698 kerrottua mielipidettä

1428 Tuvan kautta löytynyttä harrastusta
9247 halausta

15 576 naurunkiljahdusta

1253 lohdutusnenäliinaa

1037 läksyapuhetkeä

1100 selkeytynyttä tulevaisuuden suunnitelmaa

1137 itsetunto- ja 
tunnetaitotehtävää

131 infokirjettä kotiin 

4867 käsityötä

673 ihanakuvaa

1254 huovutettua eläintä

9564 puettua villasukkaparia

586 jaettua ajatuskorttia

24 yhdessä tehtyä palapeliä

279 sananlaskua

76 itse keksittyä 
satua ja tarinaa

26 427 teekupillista teehetkellä
634 kynsilakka- ja meikkipurkkia

3962 vaatetta 
vaatteidenvaihtopisteestä

965 teatteriesitystä

2047 la
utapel

iä

10 548 muovailtua esinettä

5389 syötyä nuudelipussia

136 barbienkenkäparia

142 purkkia 

glitteri
ä

276 pussia 
huovutusvillaa

933 helmiliskoa

2892 värityskuvaa

4968 maalausta ja piirustusta
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Kati Malmi
(1998-)

1. Hauska tarina vuosien varrelta?
Unelmaleirillä otettiin Ihanakuvia tytöis-
tä, kaikista, jotka halusivat. Kaikki paitsi 
yksi olivat jo käyneet kuvattavana. Tuo 
tyttö sanoi, ettei halua kuvia itsestään. 
Sanoimme, ettei ole pakko, mutta se oli-
si mahdollista, jos hän haluaa. Viimeisen 
kokonaisen leiripäivän iltapäivänä hän 
kuitenkin pyysi kuvausta. Minä ja eräs 
toinen ohjaaja kuvasimme häntä kum-
pikin. Kokemus oli ihana. Tyttö piti kuvis-
taan ja se tuntui todella onnistumiselta!

2. Mikä on tärkeintä Tyttöjen Tuvalla?
Tärkeintä on mielestäni se, että jokainen 
hyväksytään omana itsenään.

3. Kuinka autoit ihmisiä Tuvalla?
Autoin läksyissä, askartelussa, leipomi-
sessa, vaikeissa tilanteissa... ja korjasin 
monta rakasta unilelua ja reppua yms. 
Autoin myös tyttöjä itsensä tuntemisessa 
ja löytämään asioita, joissa he ovat hyviä.

4. Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajallasi?
Eniten pidän askartelusta ja käsitöistä. 
Pidän uusien tekniikoiden ja materi-
aalien kokeilemisesta. Olenkin tehnyt 
monenlaista korteista mosaiikkiin, be-
tonista koruihin ja scrapbookeista virk-

Rea Campos Valle 
(os. Niemi)
(1999-2003)
1. Mikä on tärkeintä Tyttöjen Tuvalla?
Tärkeintä on, että Tyttöjen Tupa on edel-
leen olemassa ja sen yhteisö kehittää sitä 
eteenpäin. Tyttöjen Tupa on aina muo-
dissa!

2. Kuinka autoit ihmisiä Tuvalla?
Autoin kävijöitä viihtymään ja tunte-
maan olonsa kotoisaksi. Se oli paikka 
ihan heitä varten. Ihan alussa Tupa oli ko-
toisa olohuone, jonka tunnelman loivat 
siellä käyneet Isosiskot Pikkusiskojensa 
kanssa. Halusimme, että Tupa on kävi-
jöidensä näköinen.

3. Mitä muita töitä olet tehnyt? 
Olen tehnyt kehitysyhteistyötä Etelä-Ame-
rikassa. Olen ollut lastentarhanopettaja-
na, erityisopettajana ja tiiminvetäjänä.

4. Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla?
Ihailen hyllyissäni olevia kirjoja, joita en 
aina ehdi lukea. Opiskelen hitaasti, näper-
telen ja loihdin kauniita lahjoja, kierrätän, 
tuunaan ja luon tunnelmia. Innostuessani 
kokkailen, kuorrutan annokset mieliku-
vituksella, väreillä, kasviksilla ja esineillä. 
Pyöräilen, yritän joogailla kuumassa tai 
saunoa tosi paljon. Olen vankkumaton 
jalkapallo-äiti ja järjestöihminen.

Horoskooppi? Oinas
Olen ihana, koska... Olen ihan 
hulvaton pirskahtelija :)

kaamiseen. Pidän myös piirtämisestä, 
värittämisestä ja paperin kuvioinnista. 
Harrastan postcrossingia ja olen muka-
na “Ihanissa Ilahduttajissa”. Valokuvaan 
mielelläni; matkoilla, kissaani Miroa, 
luontoa… Pidän myös luonnossa liikku-
misesta ja mökkeilystä.

5. Mitä muita töitä olet tehnyt?
Olen ollut töissä päiväkodeissa, lasten-
kodissa, koululla, iltäpäiväkerhossa. Olen 
ohjannut erilaisia ryhmiä lasten harras-
tuskerhoista työttömien ryhmiin ja työ-
pajatoimintaan.

Lempilemmikit? Kissani Miro Pupuliini 
Tahmatassu on jo yli 17-vuotias. 
Lempimatkakohde? Ranskan riviera ja 
Nizza

Työntekijät
Anni Koivu (os. Huoviala)
(2006-2007)

1. Mikä on tärkeintä Tyttöjen Tuvalla?
Siellä parasta on arki ja tutut rutiinit, 
jotka rytmittivät hetkiä, antoivat tilaa ja 
aikaa unelmoinnille ja ajatuksille, hetkiä 
hengähtää huolien äärellä. Teehetkellä 
kohdattiin koko tuttu porukka ja otet-
tiin uudet mukaan yhteisöön. Sateisena 
marraskuun iltana kynttilät toivat valoa 
ja tunnelmaa suunnitella seuraavan ke-
sän spesiaalipäiviä ja Unelmaleiriä.

2. Mitä muita töitä olet tehnyt?
Olen työskennellyt maalarina, ikkunan-
pesijänä, siivoojana, kassana, näytteli-
jänä, myyjänä, au pairina, sosiaalityön-
tekijänä, monenlaisena ohjaajana ja 
opettaiana. Nyt olen erityisluokanopet-
taja ja neuropsykiatrinen valmentaja ja 
saan hyödyntää työssäni kaikkea hankki-
maani työkokemusta ja luovuutta loput-
tomasti!

3. Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla?
Metsäilen, luen ja joogaan. Haluaisin 
aloittaa uuden tanssiharrastuksen.

4. Onko sinulla lemmikkejä ja mikä 
eläin olisit?
Minulla on 5-vuotias valkoinen keskiko-
koinen villakoira, Late. Olisin perhonen, 
joka lentelee vapaasti, herkuttelee he-
delmillä ja tarkastelee asioita läheltä ja 
kaukaa.

Lempiruoka? Kasvicurry 
Lempiväri? Vihreä

Maarit Kurunmäki
(2003-2009)

1. Hauska tarina vuosien varrelta?
Uuden Tyttöjen Tuvan suunnittelu tupa-
laisten kanssa: värien valitseminen ja uu-
sien tilojen ensimmäinen Prinsessapäivä 
ovat jääneet mieleen hauskana muisto-
na. Myös arkiset aukiolot teehetkineen 
ovat mukava muisto.

2. Mitä muita töitä olet tehnyt?
Töitä sekä ikäihmisten, nuorten että las-
ten kanssa.

3. Kuinka autoit ihmisiä Tyttöjen 
Tuvalla?
Rohkaisemalla jokaista olemaan oma it-
sensä ja kulkemaan kohti unelmiaan.

4. Miksi olet ihana?
Haltioidun arjen pienistä ihanista asioista.

5. Mitä toivot?
Toivon, että maailma olisi paikka, jossa 
jokainen voisi kulkea kohti omia unel-
miaan.

6. Mielipide Billy Elliotista?
Elokuvassa Billy Elliot on inspiroivan roh-
kea ja periksiantamaton hahmo.

Lempiväri? Tiilenpunainen
Lempiherkku? Omenahyve

Anne Jokiranta
(2005-2009)

1. Hauska tarina vuosien varrelta?
Pukeuduin prinsessapäivänä Roskis-prin-
sessaksi, koska halusin korostaa erilai-
suutta.

2. Mikä on tärkeintä Tyttöjen Tuvalla?
Toiminta on kävijöidensä näköistä; nuo-
ret saavat toteuttaa omia ideoitaan.

3. Mitä tekisit, jos olisit miljonääri?
Helpottaisin monien ihmisten elämää

4. Onko sinulla lemmikkejä?
Ihana rescuekoira Sisu

5. Mikä on parasta itsessäsi?
Periksiantamattomuus

6. Millainen on unelmiesi kumppani?
Hyväsydäminen kuuntelija, joka ajattelee 
asioista kauniisti ja rakastaa pyyteettä.

7. Pidätkö Nasusta? 
Nasu on kaikkien aikojen suosikkini Nalle 
Puhissa.

Mikä eläin olisit? Merihevonen
Lempiväri? Limenvihreä
Lempimatkakohde? Italia/ Venetsia
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Sara Heinonen
(2010-2011)

1. Hauska tarina vuosien varrelta?
Tyttöjen Tuvalla oli kova innostus japa-
nilaiseen kulttuuriin, joten järjestimme 
Japani-teemapäivän. Teehetkellä oli tar-
jolla teen lisäksi ramen-keittoa puikoilla 
syöden, eräs harjoittelija toi näytille oi-
kean kimonon ja askartelimme origa-
meja. Ilta oli ihanan rauhallinen ja kaikki 
oppivat varmasti jotain uutta! 

2. Mikä on tärkeintä Tyttiksellä?
Se, että jokainen saa olla oma itsensä, 
kaikille on tilaa

3. Mitä muita töitä olet tehnyt?
Tyttöjen Tuvalla työskennellessäni ta-
jusin, että haluan tehdä töitä nuorten 
kanssa. Sen jälkeen olen ollut töissä 
vertaisohjaajana eri somepalveluissa ja 
nuorten uravalmentajana. Nykyään olen 
töissä Hämeen Partiopiirin ohjelmakoor-
dinaattorina.

4. Miksi olet ihana?
Koska nauran usein ja tykkään järjestää 
ystävilleni juhlia

5. Onko sinulla lemmikkejä?
Minulla on 9-vuotias havannankoira Net-
ta. Oma koira oli lapsena suurin haaveeni! 

Lempiväri? Punaisen eri sävyt
Miten löytää Tylypahkakirje? 
Kirje löytää kyllä sinut!

Piia Lyimo (os. Seppälä)
(2009-2014, 2016-)
1. Hauska tarina vuosien varrelta?
Meillä on ollut aina ihanaa Unelmaleireil-
lä ja naamiaisissa! Kerrankin olin pukeu-
tunut Ahjolan vanhaksi (ja kuolleeksi) 
työntekijäksi XD

2. Mikä on tärkeintä Tyttöjen Tuvalla?
Tyttöjen Tuvalta jokainen voi saada itsel-
leen eri asioita. Joku hakee jutteluseuraa 
ja toinen tekemistä. Tärkeintä on, että 
paikalla on aina joku, jota kiinnostaa juu-
ri SINUN asiat ja jolla on aikaa kuunnella, 
jutella ja viettää aikaa.

3. Mitä toivot?
Toivon, että jokainen ihminen löytäisi 
ystäviä eikä kokisi yksinäisyyttä. Että ih-
miset osaisivat nauttia tästä hetkestä, 
eivätkä liikaa jumittaisi menneessä tai 
suunnittelisi aina tulevaa. Elämä on nyt! 
Toivon myös, että ihmisten välillä vallitsisi 
rauha ja ihmiset ymmärtäisivät toisiaan, 
eikä heidän tarvitsisi nahistella asioista.

4. Jos olisit elokuvahahmo, 
kuka ja millainen olisit?
Olisin Pikku Myy, koska hän uskaltaa olla 
oma itsensä. Minäkin olen tunneihmi-
nen, joka näkyy ja kuuluu! :)

Lempimatkakohde? Uusi-Seelanti, 
Kuuba ja Japani
Horoskooppi? Oinas

Leena 
Hurmavaara-Järvinen
(2006-2008)
1. Hauska tarina vuosien varrelta?
Tyttöjen Tuvan yökylässä vietimme haus-
kan illan pizzaa syöden ja yövyimme vie-
retysten patjoilla. Lopulta nukahdettiin 
kikattelusta ja supattelusta huolimatta. 
Aamulla oli vastassa hyvin nukkuneita 
unisia tyttöjä tukat pystyssä.

2. Kuinka autoit ihmisiä Tuvalla?
Autoin ihmisiä juttelemalla ja tekemällä 
yhdessä kivoja asioita, jotka tuovat iloa ja 
onnistumisen kokemuksia.

3. Mitä toivot?
Toivon että Tyttöjen Tuvalla käyvät lap-
set, nuoret ja aikuisetkin voisivat kokea, 
että ovat arvokkaita ja tärkeitä juuri omi-
na itsenään.

4. Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla?
Tykkään retkeillä luonnossa ja käydä ren-
noilla juoksulenkeillä.

5. Millainen on unelmiesi kumppani?
Sellainen kun aviomieheni. Osaa puhua 
vaikeistakin asioista, hyväksyy minut täl-
laisena, on avulias ja huomaavainen.

Essi Räsänen
(2014-2015, 2019-)

1. Hauska tarina vuosien varrelta?
Yksi monista ihanista muistostani Tuval-
ta on Unelmaleiriltä, kun harjoittelimme 
kahden pienen tytön kanssa uimista. Se 
oli erityinen hetki itselleni ja tytöille, sillä 
toinen heistä sukelsi aivan ensimmäistä
kertaa!

2. Mikä on tärkeintä tyttötyössä?
Yhteisöllisyys, yhdessäolo ja erilaiset per-
soonat.

3. Mikä on parasta itsessäsi?
Yhdistelmä herkkyyttä ja voimaa. Olen 
horoskooppimerkiltäni rapu.

4. Missä maassa haluaisit käydä?
Kiinnostavia maita on loputtomasti, mut-
ta esim. Australia on yksi niistä!

5. Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla?
Matkustella, syödä hyvin ja viettää aikaa 
läheisten kanssa.

Lempiväri? Pinkki
Lempieläin? Isopandat
Lempiruoka ja -herkku? Pizza ja suklaa 
kaikissa muodoissaan <3

Sanna Natunen
(2013, 2016-2019)

1. Millainen on unelmiesi työ?
Tyttöjen Tuvan työ on kuin unelma! Tääl-
lä pääsee kivoihin elämyksiin, kohtaa-
maan ja auttamaan ihmisiä ja tekemään 
kiinnostavia toimistohommia. Arki on 
usein ihanaa juhlaa ja huolet haihtuvat, 
kun saa pullaa ja kakkua!

2. Mikä on tärkeintä Tyttöjen Tuvalla?
Täällä saa olla sellainen kuin on! Saa kuu-
lua joukkoon ja saa uusia ystäviä. On iha-
naa, että täällä ollaan kiinnostuneita toi-
sista ja tehdään yhdessä mukavia juttuja. 
Minusta on ihana kuunnella, olla läsnä ja 
auttaa.

3. Hauska tarina vuosien varrelta?
Unelmaleirillä sain varpaillani ongittua 
leiriläisen laiturilta tippuneen puhelimen 
kuivumaan. Puhelin heräsi taas henkiin 
ja omistaja oli onnellinen!

4. Mitä muita töitä olet tehnyt?
Olen järjestänyt tapahtumia, ohjannut 
ja opettanut kaikenikäisiä ihmisiä, soit-
tanut ja laulanut bändeissä, pyörittänyt 
yhdistyksiä, ollut tuottaja, koordinaatto-
ri, opas ja laivan kansimies.

5. Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla?
Tykkään saunoa, musisoida, tanssia, 
tehdä taidetta ja vaatteita, käydä salilla, 
retkiluistella, hiihtää ja meloa. Ja tietty 
katsoa sarjoja loikoillen. Rakastan nuk-
kumista! Mieluusti yli 10 h joka yö.

Lempieläin? Kissa
Lempijätskimaut? Sitruunasorbetti 
ja pistaasi
Lempimatkakohde? Aasia ja Etelä-
Amerikka
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Niklas Söderström
(2018-)

1. Hauska tarina vuosien varrelta?
Poikaleirillä järjestää jotakin ei niin ta-
vanomaista ohjelmaa pojille. Päätimme 
tarjota heille hemmotteluna rentoutta-
van jalkakylvyn kukkasten kera. Leiriläi-
set olivat kieltämättä aluksi hieman ske-
ptisiä, mutta jalkakylvyn jälkeen monet 
totesivat sen olleen parhaimpia aktivi-
teetteja koko leirillä. :)  

2. Mikä eläin olisit?
Olisin kettu, koska se on mystinen, leik-
kisä ja itsenäinen. Se on myös ihanan 
värinen. 

3. Onko sinulla elämää?
No tottahan toki. Työ on vain yksi osa elä-
mää. Täytyykin siis muistaa elämän muut 
rikkaudet, kuten nautiskelu, harrastuk-
set, leikkiminen, lepo ja tietenkin perhe 
ja ystävät. Pyrin aina työpäivän jälkeen 
keskittymään johonkin aivan muuhun. 

Paula Ervamaa
(2017-2019)

1. Mitä muita töitä olet tehnyt?
Olen mm. toiminut myyjänä kukkakau-
passa, hautausmaalla puistotyöntekijä-
nä, opettanut maalaustaidetta ja ollut 
töissä Helsingin Tyttöjen Talossa.

2. Kuinka autoit ihmisiä Tuvalla?
Kuuntelemalla, tukemalla ja ratkomalla 
arjen ongelmia.

3. Miksi olet ihana?
Olen kiltti ja osaan ottaa toiset huo-
mioon.

4. Mitä toivot?
Rakkautta, rauhaa ja ystävyyttä kaikille.

5. Jos olisit elokuvahahmo, 
kuka/ millainen olisit?
Olisin agentti Modesty Blaise. Ottaisin 
kiinni pahiksia tai tekisin heidän suunni-
telmansa tyhjiksi.

6. Mitä tekisit, jos olisit miljonääri?
Perustaisin taidekoulun, kodittomien 
kissojen talon, ravintolan ja sisustus-
suunnittelutoimiston, sekä suunnitteli-
sin koruja ja huonekaluja.

7. Mielipide McDonaldsista?
Boikotoin sitä ollessani nuori.

8. Miksi olen ihana?
Omaan psykologisia, sosiaalisia ja tai-
teellisia supervoimia. Olen myös herkkä.

Lempipuuhasi? Ajatteleminen, 
kokeminen ja kirjoittaminen

4. Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla?
Rakkain harrastukseni on teatteri, jota 
harrastan Tampereen ylioppilasteatte-
rissa. Tykkään katsoa elokuvia, tv-sarjoja 
ja teatteriesityksiä, kuunnella musiikkia, 
pelailla lautapelejä ja pakohuonepelejä, 
geokätköillä ja lenkkeillä sekä viettää 
läheisteni kanssa aikaa hyvän ruuan ja 
huonojen vitsien kera. Pyrin myös välillä 
olemaan tekemättä yhtään mitään ja jät-
tämään aikaa rentoutumiselle.

5. Mikä on tärkeintä Poikien Tuvalla?
Se, että jokainen tulee täällä kohdatuksi 
juuri sellaisena kuin on ja että jokainen 
saa ennakkoluulottomasti ja kannusta-
vasti toteuttaa itseään juuri siten kuin 
haluaa.

Lempiväri? Syksyn värit
Lempimatkakohde? Japani, Islanti, 
Australia ja Uusi-Seelanti

Unelmien Aarrekartta
U nelmasi voivat toteutua, kun 

uskot niihin! Aarrekartan 
avulla voit hahmottaa sinulle tär-
keitä asioita ja ohjata elämääsi 
unelmiesi suuntaan. Kun tiedät 
mitä haluat ja tarvitset, herkistyt 
asioille, jotka vievät sinua kohti 
tavoitteitasi. Näin sinun on hel-
pompi tarttua tilaisuuksiin ja teh-
dä toiveistasi totta.

1. Etsi itsellesi rauhallinen tila  
ja aikaa joko yksin tai yhdessä 
jonkun kanssa. Etsi itsellesi 
unelmointiin ja haaveiluun 
sopivaa musiikkia. Voit etsiä 
sopivaa tunnelmaa rentoutu-
malla.

2. Palaa mielessäsi omiin unel-
miisi. Mistä haaveilet? Mistä 
unelmoit? Mitä kaipaat elä-
määsi? Millaista elämäsi on, 
kun toiveesi on toteutunut? 
Voit keskittyä asioihin, joita 
kaipaisit elämääsi lähitulevai-
suudessa. Mikä voisi olla jo 
totta elämässäsi, muttei ole 
vielä toteutunut? Voit myös 
unelmoida kaukaisemmasta 
tulevaisuudesta.

3. Rajaa aika tai aihe, josta teet 
aarrekartan. Onko kartan 

aiheena seuraava kesäloma, 
uusi elämänvaihe vai seuraavat 
5 vuotta?

4. Etsi itsellesi pino vanhoja lehtiä 
sekä tyhjä paperi tai pahvi. Va-
raa työvälineiksi sakset, liimaa 
ja kyniä. Selaa lehtiä rauhassa 
ja leikkaa niistä kaikki kuvat, 
sanat ja lauseet, joiden tun-
nelma vetää sinua puoleensa. 
Voit myös valita unelmissasi 
esiintyviä asioita, esimerkiksi 
matkakuvia tai esineitä. Voit 
myös käyttää symboleja tai 
yhdistellä kuvia. 

5. Sommittele kuvat aarrekartak-
si pohjalle ja liimaa ne kiinni. 
Voit myös kirjoittaa, koristella, 
piirtää tai maalata karttaasi. 
Vaihtoehtoisesti voit tehdä 
karttasi kuvankäsittelyohjel-
malla. Tärkeintä on, että se on 
omannäköinen, juuri sinun 
aarrekarttasi. Jos haluat, voit 
kirjoittaa aarrekartan taakse 
asiat, joista karttaa tehdessäsi 
unelmoit.

6. Kun kartta on valmis laita se 
paikkaan, josta näet sen usein. 
Voit laittaa sen esim. omaan 
piilopaikkaasi, jota muut eivät 
näe. Voit myös päättää ajan, jol-

loin tarkastat kartan ja katsot 
ovatko toiveesi toteutuneet.

Aina unelmat eivät toteudu. 
Ehkä aika ei ole vielä kypsä, 
ehkä vasta selvität mitä oikeasti 
haluat. Anna unelmille aikaa. 
Toisaalta unelmat voivat toteu-
tua yllättävillä tavoilla. Usein 
asiat sujuvat paremmin kuin 
osasit ikinä kuvitella.

Jatka lausetta
Parasta minussa on…
Olen ihana, koska…
Loistan, kun…
Olen tärkeä, koska…
Olen hyvä…
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Mistä kaikki alkoi?
Valtakunnallinen Tyttötyön kehittämis-
hanke Upea Minä (1998–2000) synnytti 
kiinnostusta tyttötyötä kohtaan. Maa-
ilmalla sukupuolisensitiivinen tyttötyö 
oli jo tehnyt tuloaan, Ruotsissa oltiin 
1990-luvulla ehditty kehittää uuden 
aallon tyttötyötä. Keväällä 1998 Ahjolan 
nuorisosihteeri Sinikka Niskanen sai ke-
hittämishankkeen innoittamana idean 
perustaa tyttötyötä Ahjolaan.

Marraskuussa 1998 nuorisosihteeri Sinik-
ka, kerhonohjaaja Kati Malmi ja kansain-
välisyyskerhon ohjaaja Niina Numminen 
istahtivat ideoimaan uutta tyttötyötä. 
Palaverissa nostettiin esiin lapsuuden 
muistoja itselle tärkeistä sisaruksista, 
ihailun kohteena olevista vanhemmista 
tytöistä sekä perheen ja vapaaehtois-
työn merkityksestä. Kati kertoi opiske-
luaikaisesta ideastaan, jossa Isosiskoja 
koulutettaisiin aikuiskavereiksi tytöille. 
Syksyllä toimintaa suunniteltiin, osallis-
tuttiin koulutuksiin ja vierailtiin jopa Tuk-
holman Tyttöjen Talolla, Xist Tjej -foru-
missa, josta syntyi idea Tyttöjen Tupaan. 
Vierailusta syntyi myös Helsingin Tyttö-
jen Talo, joka perustettiin vuonna 1999.

Ensiaskeleet
Isosiskoprojekti alkoi vuonna 1999 CIMO:n
 Nuorten Eurooppa -rahoituksen tuella. 
Heti vuoden alussa ryhdyttiin Isosis-
kokursseilla kouluttamaan vähintään 
18-vuotiaita vapaaehtoisia naisia henki-
lökohtaisiksi aikuiskavereiksi ja iloksi ja 
tueksi peruskouluikäisten, 6–16-vuotiai-
den tyttöjen arkeen. Vuosina 1999–2001 
ehdittiin järjestää kahdeksan Isosisko-
kurssia, joilla koulutettiin 70 vapaaeh-

20 vuotta 
vapaaehtoistoimintaa
ISOSISKOTOIMINNASTA 
ISOSISARUSTOIMINNAKSI

I sosisarustoiminta on toiminut aktii-
visesti jo 20 vuotta (1999–2019) ja 

onnistunut tuomaan lapsille ja nuorille 
merkittävää iloa ja tukea arkeen. Noin 
neljälle vuosittain järjestettävälle kurssil-
le on osallistunut suuri määrä motivoitu-
neita ja luotettavia Isosisaruksia. Heistä 
suurin osa on aloittanut toiminnassa ja 
saanut itselleen Pikkusisaruksen, jonka 
aikuiskavereina he ovat toimineet si-
toutuneesti. Sisarusparit ovat tehneet 
keskenään mukavia asioita ja olleet 
toistensa seurana ja tukena vuoden tai 
pidempään. Yksi Sisaruspari on ollut 
yhdessä vuodesta 2002 lähtien, jopa 17 
vuotta!

Vuosien varrella
• Isosiskokursseja 63
• Isosisaruskursseja 4
• Kursseille osallistuneita 550
• Vuoden yhdessä olleita  

Sisaruspareja 400
• Pidempään kuin vuoden yhdes-

sä olleita Sisaruspareja 250
• Sisaruspareja nyt vuosittain 70

Lokakuu 2019

Lapset ja nuoret ovat
• saaneet aikuisen seuraa ja uuden 

ystävän
• voineet luottaa aikuiseen ja kokea 

turvallisuutta
• saaneet mielekästä tekemistä ja 

oppineet uutta
• tulleet kuulluksi ja ymmärretyksi
• saaneet apua huolissa ja haasteissa
• oppineet tekemään hyvinvointia 

tukevia valintoja
• oppineet ajattelemaan itsestään 

myönteisemmin
• oppineet toimimaan toisten kanssa
• oppineet ilmaisemaan ajatuksiaan  

ja tunteitaan
• oppineet kertomaan mielipiteensä 

ja tekemään valintoja
• tulleet rohkeammiksi ja itse- 

varmemmiksi

toista. Uusia Isosisko-Pikkusiskopareja 
aloitti 45, joista 15 virallistettiin Tampe-
reen kaupungin sosiaalitoimen tukihen-
kilötoiminnassa. 

Isosiskotoiminnassa järjestettiin vuosi-
na 2000–2002 vertaistuellisia keskus-
teluryhmiä, joissa vapaaehtoiset saivat 
vertaistukea ja ohjausta Isosiskona toi-
mimiseen. Lisäksi kaikilla Isosiskoilla oli 
mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjauk-
seen puhelimitse tai kasvokkain. Vuonna 
2003 alettiin järjestää Isosiskovartteja eli 
Isosiskojen henkilökohtaisia ohjaustuo-
kioita, jolloin Isosiskojen keskusteluryh-
mä lopetettiin. Vuonna 2016 Isosiskot 
alkoivat käydä henkilökohtaisessa oh-
jauksessa kahdesti vuodessa.

Isosiskotoiminnan alusta saakka Isosis-
ko-Pikkusisko -parit ovat kokoontuneet 
yhdessä tekemään asioita ja tutustu-
maan toisiinsa. Vuonna 2000 lähdettiin 
yhdessä leirille Julkujärvelle, käytiin tu-
tustumassa TV2:een, askarreltiin, pulk-
kailtiin, pelattiin ja vietettiin Pikkujou-
lua Ahjolassa. Näin syntyi tarve Tyttöjen 
Tuvalle, joka aloitti syksyllä 2001. Iso- ja 
Pikkusiskot olivat suunnittelemassa 
Tyttöjen Tuvan sisustusta ja toimintaa 
ja osallistuivat talkoisiin. Yhteisen tilan 
myötä Siskosparien muut tapaamiset 
harvenivat. Vuosina 2001–2006 tehtiin 
yksittäisiä retkiä Nukkemuseoon, Hel-
singin Tyttöjen Talolle, Linnanmäelle ja 
Kesäkoti Nutturaan.

Isosiskokahvit
Isosiskokahveja järjestettiin vuosina 
2004–2012. Yhteiselle kahvihetkelle ovat 
vuosien varrella kokoontuneet Pikkusis-

kojen vanhemmat, joskus taas perheet ja 
Isosiskot. Välillä toiminnasta on kerrottu 
kahvin ääressä Ahjolan henkilökunnalle 
ja esimerkiksi Isosiskoprojektin loppuse-
minaarin väelle.

Isosisarustoimintaa 
uusille paikkakunnille

Vuonna 2012 julkaistiin Isosiskokurssin 
materiaali sekä Vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattorin opas Setlementtiliiton 
Tyttötyön verkostohankkeen (2011–
2013) avulla. Monet setlementit ympäri 
Suomea kiinnostuivat Isosiskotoimin-
nasta. Joensuun Setlementti käynnisti 
Tyttöjen Tupa- ja Isosiskotoiminnan 
vuonna 2013 ja se täydentyi Isovelitoi-
minnalla vuonna 2015. Kemissä Luo-
tolan Nuoret ry:ssä toiminta aloitettiin 
RAY:n rahoittamana Isosisko ja Isoveli 
-hankkeena vuonna 2014. Tarkoitukse-
na oli synnyttää Kemiin uutta vapaa-
ehtoistoimintaa ja Ahjolassa kehitetty 
Isosisko-malli vastasi hyvin paikallisiin 
haasteisiin. Vaasan Isosiskotoiminta alkoi 
vuonna 2016 ja se täydentyi Isovelitoi-
minnalla vuonna 2018.

Setlementtiliiton Me Kaikki! -hankkeen 
tuella tehtiin vuonna 2017 yhteistyössä 
uusittu Isosisaruskurssi  
– vapaaehtoisen 
opas.

20 vuotta lasten 
ja nuorten tukena
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Isosiskoista 
Isosisaruksiin

Vuodesta 2001 lähtien haaveiltiin Isove-
litoiminnasta, jonka avulla myös pojat 
saisivat aikuiskavereiden tukea. Syksyl-
lä 2018 alkoi vihdoin Isovelitoiminta, 
jolloin Isosiskotoiminta laajeni Isosisa-
rustoiminnaksi. Syksyn ensimmäisellä 
kurssilla oli ensimmäistä kertaa mukana 
myös miehiä ja toimintaan hakeutui poi-
kia sekä sukupuoleltaan moninaisia. Iso-
sisarustoiminta, Tyttöjen Tupa ja Ahjolan 
Poikatyö alkoivat toimia saman katon 
alla.

Siskokset-päivistä 
Sisaruspäiviin

Siskosparien määrä kasvoi huomatta-
vasti vuodesta 2016 alkaen. Ohjauksissa 
moni vapaaehtoinen toivoi pareille jär-
jestettyä yhteistä toimintaa ja mahdolli-
suutta tutustua toisiin. Niinpä Siskoksille 
haluttiin jälleen tarjota maksutonta yh-
teistä tekemistä. Vuonna 2016 Siskos-
pareja kävi jo retkellä neljässä teatte-
riesityksessä. Vuodesta 2017 alkaen 
Siskokset-päiviä järjestettiin lähes joka 

kuukausi. Syksyllä 2018 Siskokset-päivät 
muuttuivat Sisaruspäiviksi ja niihin ovat 
olleet tervetulleita kaikki Isosisarus-Pik-
kusisarus -parit. Joskus Sisaruspäivät 
ovat myös yhteisiä retkiä Tyttöjen Tuvan 
tai Poikien Tuvan kävijöiden kanssa.

Tähän mennessä Sisarusparit ovat käy-
neet tanssiesityksissä, konsertissa, teatte-
rissa, leffassa, metsäretkillä, trampoliini-, 
toiminta- ja eläinpuistoissa, keilaamassa 
ja kiipeilemässä. Lisäksi on järjestetty 
peli-, teatteri-, mysteeri- ja kädentaitoil-
toja, leivottu, tehty kynttilöitä, himmelei-
tä ja vietetty yhteistä joulujuhlaa. Vuonna 
2019 Isosisarukset ovat laittaneet osaa-
misensa peliin ja ryhtyneet ohjaamaan 
Sisaruspäiviä. Yhdessä on jo päästy naut-
timaan rentoutumisesta ja joogasta, 
muotikuvauksesta ja ukulelen soitosta ja 
lisää odotetaan innokkaasti.

VAPAAEHTOISENA 
TYTTÖJEN TUVALLA 
JA POIKIEN TUVALLA
Tyttöjen Tupa syntyi vuonna 2001, kun 
Isosisko-Pikkusisko -parit tarvitsivat pai-
kan, jossa tavata toisiaan, askarrella, pe-

lailla ja leikkiä. Tyttöjen Tupa on alusta 
saakka ollut avoin kohtaamispaikka ja 
toimintatila 6–16-vuotiaille tytöille ja 
vapaaehtoisille. Tyttöjen Tuvan avattua 
marraskuussa 2001 toiminnassa kävi 
Isosisko-Pikkusisko -pareja, mutta myös 
yhä enemmän tyttöjä ilman omaa Isosis-
koaan.

Tyttöjen Tuvan toiminta on ollut saman-
laista siitä lähtien, kun vuonna 2005 
muutettiin nykyisiin tiloihin. Aukioloi-
hin, tapahtumiin, teemapäiviin, retkille, 
leireille ja erilaisiin ryhmiin ryhdyttiin 
etsimään uusia yli 18-vuotiaita vapaa-
ehtoisia. Vuosien varrella Tyttöjen Tuvan 
toiminnassa on ollut mukana lukuisia 
Tupakummeja ja Tupamummoja, ryh-
mänohjaajia sekä kurssin käyneitä Tupai-
sosiskoja. Vuoden 2019 alussa avatulla 
Poikien Tuvallakin on jo ollut monia va-
paaehtoisia ja ryhmänohjaajia. Tupien 
vapaaehtoiset ovat vuosien varrella ol-
leet lasten ja nuorten seurana, ilona ja 
tukena innostaen, kannustaen, kuunnel-
len ja tekemistä ohjaten. Ennen Tupien 
vapaaehtoisille järjestettiin perehdytys 
ja keväästä 2019 lähtien he ovat tulleet 
mukaan toimintaan käymällä vapaaeh-
toiskoulutuksen.

Isosiskoprojekti alkoi vuonna 
1999 CIMO:n kaksivuotisen Nuor-
ten Eurooppa -rahoituksen tuella, 
jolloin toimintaa järjestivät va-
paaehtoiset projektityöntekijät. 
Vuosina 2001–2005 Isosiskopro-
jekti ja Tyttöjen Tupa toimivat 
Raha- automaattiyhdist yksen 
(RAY) hankerahoituksella, jol-
loin toimintaan palkattiin työn-
tekijät. Vuodesta 2006 lähtien 
toiminta vakiintui kohdennetun 
toiminta-avustuksen (Ak) turvin. 
Keväällä 2018 STEA (Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus, 
Veikkaus eli ent. RAY) myönsi 
rahoituksen Isovelitoiminnalle 
ja Ahjolan Poikatyölle. Näin Iso-
siskotoiminnasta tuli Isosisarus-
toimintaa. Erityiskiitokset Kati 
Malmille ja lukuisille muille toi-
minnan työntekijöille, jotka ovat 
alusta saakka olleet mukana ke-
hittämässä Isosiskotoimintaa ja 
muita vapaaehtoistyön muotoja.

Kuvissa Sisaruspäiviä: Pulkkamäki, 
Trampolinpark-retki ja kynttiläpaja.

Kuvissa Nutturaretki 
vuonna 2003 ja virkistys-
ilta vuonna 2018.

Vertais- ja 
virkistysillat

Jo Isosiskotoiminnan alkuaikoina 
vapaaehtoisista pidettiin hyvää 
huolta. Vuonna 2000 Isosiskoille 
järjestettiin virkistys- ja koulutus-
viikonloppu Antaverkassa. Vuo-
sina 2001–2003 Isosiskoille jär-
jestettiin Setlementti Rientolan 
Kesäkoti Nutturassa useita syys-
kauden avajaisia ja kevätkauden 
päättäjäisiä virkistysretkien ja 
saunailtojen merkeissä. Retket ja 
ohjaukselliset keskusteluryhmät 
sulautuivat 2003–2016 Isosis-
koilloiksi, joita järjestettiin 2–4 
kertaa vuodessa. Iltoihin olivat 
tervetulleita sekä Isosiskot että 
Tyttöjen Tuvan vapaaehtoiset.

Isosiskoillat olivat hyvin saman-
laisia kuin vuonna 2017 alkaneet 
vapaaehtoisten vertais- ja virkis-
tysillat, joihin lukeutuvat myös 
vapaaehtoisten pikkujoulut. Il-
loissa on aina syöty hyvin, rentou-
duttu ja hemmoteltu vapaaeh-
toisia sekä juteltu onnistumisista, 
haasteista ja vapaaehtoisena 
jaksamisesta vapaaehtoisten toi-
miessa asiantuntijoina ja tois-
tensa vertaistukena. Ohjelmana 
on usein ollut yhteistä toimintaa 
kuten askartelua, toiminnallisia 
leikkejä, saunomista, melontaa, 
teatteri- tai elokuvailta tai pako-
huonepeli. Isosisaruksilla ja Tu-
pien vapaaehtoisilla on vuodesta 
2019 alkaen omat vertaisiltansa, 
mutta virkistystoiminta on yhä 
kaikille yhteistä.

Jatkokoulutukset

Isosiskoille/ Isosisaruksille ja Tyt-
töjen Tuvan ja Poikien Tuvan va-
paaehtoisille on järjestetty täy-
dentävää jatkokoulutusta lasten 
ja nuorten elämässä ja vapaaeh-
toistyössä ajankohtaisista aiheis-
ta aivan toiminnan alkuvuosista 
saakka. Koulutuksilla on haluttu 
auttaa vapaaehtoisia tukemaan 
lapsia ja nuoria heidän haas-
teissaan. Yhteistyötä on tehty 
YAD:in, SPR:n, FinFamin, SETA:n, 
seurakuntien ja Tampereen yli-
opiston ja Tampereen kaupun-
gin kanssa.

Koulutuksissa on käsitelty yh-
denvertaisuutta, tasa-arvoa ja 
opeteltu sukupuoli- ja kulttuuri-
sensitiivistä kohtaamista. Usein 
on saatu lisää tietoa lasten ja 
nuorten erityistarpeista, kehi-
tykseen ja ikäkausiin liittyvistä 
haasteista ja perheiden tukemi-
sesta. Koulutuksissa on käsitel-
ty neuropsykiatrisia haasteita, 
mielenterveys- ja päihdeongel-
mia kuten masennusta, ravin-
toa ja syömishäiriöitä, lasten ja 
nuorten seksuaalista kehitystä, 
kaverisuhteita ja turvataitoja, 
ensiaputaitoja sekä itsetuntoa ja 
tunnetaitoja.
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Ala-Marttila & Haapa-
koski 2018. Miksi tulin 
ja jäin? Opinnäytetyö 
Sosionomi YAMK. TAMK.

Vapaaehtoisten kokemuksia 
toiminnassa aloittamisesta 
ja toimintaan sitoutumisesta

Omat motivaatiot 
• Arvot: halu auttaa ja tehdä vapaaehtoistyötä
• Uuden oppiminen
• Ihmissuhteet
• Oma kasvu ja arjen sisältö
• Mielekäs tekeminen

Mukaan toimintaan 
• Isosisaruskurssi
• Tyttöjen Tuvan ja Poikien  

Tuvan vapaaehtoisten ja  
ryhmänohjaajien koulutus

Toiminnassa 
aloittaminen
• Isosisarustoiminnan  

aloitustapaaminen
• Tupien toiminnassa  

aloittaminen

Positiiviset 
kokemukset
• Onnistumiset
• Osallisuuden kokemus
• Toiminta vastaa omiin  

motivaatioihin

Merkitykselli-
syyden kokemus
• Mitä toiminnasta saa?
• Mitä voin antaa toiselle?

Sitoutuminen
• Lapsiin ja nuoriin
• Ystävyyteen ja tukena olemiseen
• Palkitsevuuteen
• Annettuun lupaukseen
• Toimintaan, ohjaukseen  

ja tapahtumiin

Motivaatioiden 

vahvistuminen ja 

uudet motivaatiot

Uudet
 

posi
tiivi

set 

koke
mukse

t

Leivontaohjeita
Suklaamuffinssit 12 kpl

• 100 g margariinia
• 2,5 dl sokeria
• 2 munaa
• 1 dl maitoa
• 4 dl vehnäjauhoja
• 1 dl tummaa kaakaojauhetta
• 2 tl vaniljasokeria
• 2 tl leivinjauhetta
• 0,5 tl suolaa
• 100 g tummaa suklaata

Sekoita pehmeä rasva, sokeri, munat 
ja maito. Sekoita kuivat aineet ja siivilöi 
sekaan. Lisää rouhittu suklaa. Paista 
200 asteessa n. 20–25min.

Tupamummujen helppo kakku

• 3 munaa
• 3 dl sokeria
• 1,5 dl voisulaa
• 1,5 dl kermaa 
• 4,5 dl vehnäjauhoja
• 1 tl leivinjauhetta
• 1 tl vaniljasokeria

1. Sekoita muna, sokeri ja voi keskenään.
2. Sekoita vehnäjauho, leivinjauhe ja vanilja- 

sokeri keskenään eri astiassa.
3. Sekoita kuivat aineet ja kerma taikinaan.
4. Kaada kakkuvuokaan.
5. Paista 250 asteessa n. 20 minuuttia.
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Mutta sisko 
puuttui
Tamperelaiset Katri ja Siiri tapasivat toisensa isosiskotoimin-

nan kautta. Nyt he ovat olleet leikisti sisaruksia viisi vuotta. 

 ISOSISKO KATRI RANTALA, 27

PERHE: Mies ja poika, 1 v 4 kk
HARRASTUKSET: Lukeminen ja 
vauvauinti
AMMATTI: Lähihoitaja, töissä 
päiväkodissa
KUUNTELEE: Uniklubia
LUKEE: Seppo Jokisen dekka-
reita

 ”Sain Siirin pikkusiskokseni 
joulukuussa 2002. Olin käynyt 
isosiskokurssin ja toivonut juuri 
Siirin kaltaista pikkusiskoa, jon-
ka kanssa voisin lähteä pulkka-
mäkeen ja katselemaan piirretty-
jä leffoja. Yleensä teemme jota-
kin erityistä yhdessä. Pari kertaa 
Siiri on ollut luonani yökylässä. 
Kerran kävimme yhdessä mus-
tikkametsässä, sateella.”

”Siiri on opettanut minulle 
vapautumista ja rentoutumis-
ta. Tapaamisemme jälkeen lei-
jun usein loppupäivän jossain 
yläilmoissa. Parhaiten mielee-
ni on jäänyt yksi talvinen päivä, 
kun olimme Siirin kanssa pulk-
kamäessä. Minulla oli elämässä 
silloin huono hetki, ja olin ala-
maissa. Se yksi päivä Siirin kans-
sa auttoi kohti parempaa.”

”Kannustan ja kehun Sii-
riä koulunkäynnissä, mutta oi-
keastaan hän ei tarvitse apuani. 
Hän on niin paljon minua lahjak-

kaampi. Kadehdin ehkä vähän 
Siirin monilahjakkuutta: hän on 
näppärä käsistään, urheilullinen 
ja tasapainoinenkin.”

”Itse olisin tarvinnut isosis-
koa yläasteen jälkeen, kun mie-
tin tulevaisuuttani. Olisi ollut 
hyvä saada enemmän tietoa kai-
kista mahdollisuuksista. Ajatte-
len olevani Siirille aikuinen ka-
veri, jolle voi jutella vaikeistakin 
asioista. Aika paljon Siiri puhuu-
kin minulle – kavereistaan, eläi-
mistään ja koulunkäynnistä.”

”Arkielämäni on aika tasaista. 
Siiriä tavatessani pääsen irtautu-
maan kotikuvioista. Toistaiseksi 
olemme saaneet kokea vain sisa-
ruselämän iloisia puolia. Emme 
näe toistemme kiukuttelua.”

 
 PIKKUSISKO SIIRI SUOMINEN, 13

PERHE: Äiti, isä ja gerbiilit Sit-
ruuna, Kaneli ja Pippuri
HARRASTUKSET: Tennis, kitaran-
soitto, käsityökerho Näpsä
AMMATTI: Koululainen, 7. lk
KUUNTELEE: Poppia ja rockia, 
mutta ei suomipoppia
LUKEE: Agatha Christieä 

”Olin tokalla luokalla, kun ys-
tävystyin Katrin kanssa. Neljän-
nellä sain kaksi gerbiiliä, joiden 
nimiksi tuli Sitruuna ja Serpen-
tiini. Halusin, että molemmat al-
kaisivat s-kirjaimella, kuten oma 
nimeni.”

”Sitten Serpentiini kuoli, ja 
se oli minulle aika kova paikka. 
Eniten tukea sain tietenkin äi-
diltä ja isiltä, mutta Katrikin oli 
siinä.  Sain kaksi uutta gerbiiliä. 
Nimesin ne Kaneliksi ja Pippu-
riksi, joten nyt kaikkien nimet 
ovat jotakin syötävää. ”

”Minulla ei ole ollenkaan si-

saruksia, joten on kivaa, että on 
Katri, joka on ihan kuin sisko.
Alussa olin Katrin kanssa tosi 
ujo, enkä uskaltanut sanoa oi-
kein mitään. Se johtui varmaan 
siitä, että Katri ei ollut tuttu kou-
lusta eikä toisaalta myöskään su-
kua. Nykyäänkin olen vähän ujo, 
mutta olen rohkaistunut.”

”Ennen Katria minulla oli yksi 
toinen isosisko, mutta hän lopet-
ti. Emme ehtineet tuntea kauan, 
joten eroaminen ei ollut niin vai-
keaa. Mutta jos Katri nyt lähtisi, 
tuntuisi tosi kurjalta.”

”Aluksi ystävyytemme oli 
sellaista, että kävimme vaik-
ka syömässä jäätelöä tai mini-
golfaamassa. Olen päässyt myös 
Katrin häihin ja hänen poikansa 

yksivuotisjuhliin. Jos Katri olisi 
oikea siskoni, olisin nyt täti. Mi-
näkin kutsun Katrin aina hallo-
weenjuhliini.”

”Katri tykkää tehdä kaikkea 
mitä minäkin, eikä vain aikuis-
ten asioita. On ollut kätevää 
saada itseä isompi ystävä, jonka 
kanssa voi lähteä vähän kauem-
mas, esimerkiksi kylpylään.”

”Mitä vanhemmaksi tulen, si-
tä vaikeampaa minun on nauraa 
ja olla iloinen. Kun Katri pyysi 
minua kerran pulkkamäkeen, 
se oli hyvä juttu, koska muu-
ten en enää harrastaisi sellaista. 
Vanhempana haluaisin olla yhtä 
avoin kuin Katri on.”

”Minulla on nykyään aika 
paljon omia mielipiteitä, eivät-

kä vanhempien mielipiteet aina 
tunnu kivoilta. Katri on käynyt 
läpi saman vaiheen, ja häneltä 
voi kysyä, mitä tehdä. Yleensä 
äitini huomaa, jos minua mie-
tityttää jokin, mutta luultavasti 
tulee vielä asioita, joista on mu-
kavinta kysyä Katrilta.”

”Katri kyselee minulta joskus, 
mitä valinnaisaineita olen otta-
nut. Haluaisin lääkäriksi tai ki-
rurgiksi – setäni on verisuoni-
kirurgi. Se on vaativa ala, mut-
ta kouluni on sujunut hyvin, ja 
tykkään matemaattis-luonnon-
tieteellisistä aineista. Katrin työ 
päiväkodissa vaikuttaa minusta 
aika kivalta ja erikoiselta.”

”Katrin ja minun yhteinen 
lempiohjelma on  House , ja jut-
telemme siitä usein. Nauramme 
usein muullekin, kuten Katrin 
autossa olevalle puiselle hah-
molle. Annoimme sille alussa ni-
men, jota emme nykyään muis-
ta, vaikka kuinka mietimme. Se 
oli ehkä Iivari tai Einari.”

 Sanna Hongisto 

Palvelukseen 
halutaan: 
perheenjäsen
Isosiskotoimintaa on ollut Tam-

pereella Ahjolan setlementin toi-

mesta kymmenen vuotta. Toimin-

nan tavoitteina on vahvistaa tyt-

töjen itsetuntoa ja tarjota heille 

myönteisiä aikuisen malleja.

Pikkusiskoksi voi ilmoittau-

tua kuka tahansa 6–16-vuotias. 

Isosiskoksi pääsevät yli    18-vuo-

tiaat käymällä lyhyen kurssin se-

kä sitoutumalla toimintaan vuo-

deksi. Jokainen pikkusisko saa 

oman vakituisen isosiskon. Nyt 

mukana on 160 pikkusiskoa ja 80 

isosiskoa.

Siskot tapaavat itse valitse-

missaan paikoissa kerran kuu-

kaudessa tai useammin.

Lisätietoja: www.ahjola.fi/nuo-

risotyo/isosiskot.html

 ”Mitä vanhemmaksi 

tulen, sitä vaikeampaa 

minun on nauraa ja 

olla iloinen.”

M I K A  K A N E R V A

 Apuna gerbiilin kuollessa.

Katri Rantala ja Siiri Suominen ovat siskoja, tavallaan.

Oma ura alkuun Metropoliasta

Kun etsit modernia, työelämää lähellä olevaa opiskelupaikkaa, valintasi on 

Metropolia – pääkaupunkiseudun uusi, vetovoimainen ammattikorkeakoulu.

Vahva työelämän tuki opiskelulle

Metropolia jatkaa EVTEKin ja Stadian viitoittamaa tietä 1.8.2008 alkaen ja 

tarjoaa kevään yhteishaussa yli 2 300 opiskelijalle mahdollisuuden löytää oman, 

mielekkään urapolkunsa. Kiinteä yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa

varmistaa hyvät työllistymismahdollisuudet heti valmistumisen jälkeen.

Näytä kykysi ja hae Metropoliaan. 

Suomen suurimmassa ammattikorkeakoulussa opiskelee 

yli 14 000 nuorta ja aikuista 48 koulutusohjelmassa.

Nuorten kevään yhteishakuaika 25.3.–11.4.2008

Lisätietoja hakemisesta saat

hakutoimistostamme puh. (09) 310 83000 

tai hakutoimisto@metropolia.fi

www.metropolia.fi

Kyky jättää jälkensä

Kulttuuri • Liiketalous • Sosiaali- ja terveysala • Tekniikka ja liikenne

Elämänmittainen 
ystävyys
ISOSISKO 
KATRI RANTALA, 39
PERHE: Mies, poika 13, 
tyttö 7
HARRASTUKSET: Lukeminen 
ja lasten kyyditys 
harrastuksiin
AMMATTI: Lastenhoitaja
KUUNTELEE: Siivotessa 
Antti Tuiskua tai Suvi 
Teräsniskaa
LUKEE: Seppo Jokisen 
dekkareita

PIKKUSISKO 
SIIRI SUOMINEN, 24
PERHE: Avomies 
ja gerbiili Pablo
AMMATTI: Soluteknologian 
opiskelija, myyjä
HARRASTUKSET: 
Lukeminen, hengailu 
ystävien kanssa, 
matkustelu
KUUNTELEE: Queen, Haloo 
Helsinki, Antti Tuisku
LUKEE: Englanninkielisiä 
kirjoja

Pikkusisko Siiri ja Isosisko 
Katri ovat olleet Sisarus-
pari jo 17 vuotta. He ta-
pasivat Isosiskotoiminnan 
alkuvuosina Katrin ollessa 
Tyttöjen Tuvalla harjoitte-
lijana. Siirin aiempi Isosis-
ko oli juuri lopettanut syk-
syllä 2002. – Mä olin niin 
innoissani, kun sain Katrin 
Isosiskokseni! Siiri kertoo. 
– Musta on niin huikeeta, 

kun muistaa Siirin nati-
aisena ja on ollut upeaa 
seurata hänen kasvuaan, 
Katri täydentää. – Mulle sä 
et oo kyl muuttunut mil-
lään lailla, Siiri nauraa.

Siirin ja Katrin yhteys ei 
ole koskaan katkennut. He 
tapaavat toisiaan yhä ja 
pitivät yhteyttä myös Siirin 
asuessa vuoden Turussa. 
– Me viestiteltiin ja soitel-
tiin silloin tällöin, mutta 
oltiin kyllä aina toistem-
me ajatuksissa, Sisarukset 
pohtivat. – Tehän kävitte 
myös mun luona kylässä 
koko perheen kanssa, Siiri 
muistelee lämmöllä.

Asiat ovat muuttuneet 
vuosien varrella yllättävän 
vähän. – Ei meidän suhde 
oo oikeestaan muuttunut 
yhtään. Tietty on tullut jo-
tain uusia puolia, kun on 
kasvanut. Pystyy keskus-
telemaan ja keskustelut 
on syvällisempiä. Katrilta 
oon myös saanut pers-
pektiiviä elämään, Siiri 
pohtii.  – Ja meillä on siis 
vieläkin gerbiili! En ole 
tavannut ketään nuoria 
aikuisia, joilla olis gerbiili. 
– Juu, niitä on teillä tullut 
ja mennyt, Katri naurahtaa.

Sisarukset tekevät yh-
dessä yhä samoja juttuja 
kuin 10 vuotta sitten. – Me 
käydään vieläkin leffassa. 
Nytkin käytiin katsomas-

sa Dumbo ja Leijonaku-
ningas. Sit ollaan käyty 
vohvelilla ja pelaamassa 
biljardia. Ja sähän kävit 
mun luona kylässäkin en-
nen joulua, Siiri muistelee. 
– Joo, meidän on pakko 
päästä pulkkailemaan! Ja 
mun täytyy viedä sut mus-
tikkaan! Katri täydentää.

Siirin aikuistuminen luo 
myös uusia mahdollisuuk-
sia. – Kun Siiri täytti 18, 
pohdittiin voitaisiinko me 
lähteä yhdessä ulos. Niin 
me sitten käytiin ravinto-
lassa ja Siiri joi shampan-
jaa! Katri kertoo. Meillä on 
myös paljon suunnitelmia 
tulevan varalle. Ensin Siiri 
lähtee vaihtoon ja sen jäl-
keen olisi tosi kiva lähteä 
yhdessä matkoille, jopa 
ulkomaille, Katri unelmoi.

Oli elämäntilanne mikä 
tahansa, ystävyydestä on 

aina tullut hyvä fiilis. – Sii-
rillä on rentouttava vaiku-
tus. Hän on niin positii-
vinen ja hymyilevä, että 
musta tuntuu tapaamis-
ten jälkeen, että oon lei-
junut jossain euforiassa. 
Tää on aina ollut iloinen 
asia ja tästä saa voimaa 
aina kun nähdään! Katri 
riemuitsee. – Mullekin tu-
lee aina positiivinen viba. 
Me nauretaan paljon! Sitä 
ei voi ikinä olla liikaa, Siiri 
lisää. – Me ei olla koskaan 
edes riidelty, molemmat 
toteavat.

– Tässä on ollut hienoa, 
että me ollaan eri tyyliset 
ihmiset ja toinen on eri 
tilanteessa kuin itse. Katri 
on mulle ihminen, johon 
en varmaan muuten olisi 
törmännyt, Siiri pohtii. 
– Mä en ole ollut niin in-
nostunut koulukäynnis-

tä. Siiri on taas ollut aina 
tosi taitava oppilas ja siitä 
on tullut vain entistä vii-
saampi. Silti me ajatellaan 
asioista samalla tavalla. Ja 
pidetään eläimistä. Meis-
sä on erilaista ja yhteistä. 
Ehkä siksi ollaan ystäviä 
vieläkin, Katri miettii.

Ystävyys on kantanut 
myös muutoksissa ja 
haasteissa. – Tää on ollut 
pysyvä asia opiskeluiden 
ja muuttojen keskellä. Ja 
onhan mun elämä muut-
tunut, kun oon aikuistu-
nut, Siiri pohtii. – Katri 
auttoi mua kans alkuvai-
heessa tutustuessa. Olin 
ennen tosi ujo ja olen 
päässyt siitä vielä enem-
män eroon. En ole enää 
ollenkaan ujo ventovie-
raiden kanssa, Siiri kertoo.

– No mä oon ollut tällä-
nen sekopää, ei mun seu-
rassa oo tarvinnut ujostel-
la! Katri nauraa. – Siks mä 
oonkin aina katsonu sua 
ylöspäin, oot ollut iloinen 
ja positiivinen sekopää, 
Siiri lisää. – Ja sä taas oot 
ollu hyvä koulussa. Se on 
vahvuus! Katri kehuu. 

Siiri ja Katri ovat vakuut-
tuneita siitä, että tämä ys-
tävyys jatkuu. – Jos me ei 
pidetä yhteyttä, ei tarvitse 
pelätä, että ystävyys kuih-
tuu. Se on siellä! Aina voi 
laittaa viestiä, Siiri pohtii. 
– Kyllä me ollaan ystäviä 
tappiin asti. Tää on ikuinen 
juttu! Katri nauraa. – Kai 
me käydään leffassa vielä 
vanhoina mummoinakin. 
– Joo, kattomassa Dumbo 
Vol. nelosta, Siiri nauraa.



23 -vuotias Isosisko Johanna ja 
10-vuotias Pikkusisko Siiri istuvat 

Tyttöjen Tuvan aukiolossa ja juttelevat 
muistoistaan. – Oli niin kivaa kun käytiin 
yhdessä Tubeloungessa. Ens kerralla kyl-
lä kokeillaan niitä viiksiä tai huulipunaa! 
Tubetuksesta innostunut Siiri selittää ja 
Johanna nyökkää hymyssä suin.

Siiri ja Johanna ovat ehtineet tavata toi-
siaan kerran kuussa, nyt jo puolentoista 
vuoden ajan. Aikaan on mahtunut mo-
nenlaista yhteistä tekemistä. – Me ollaan 
käyty luistelemassa, uimassa, museossa, 
rantapiknikillä, Tyttöjen Tuvalla, osta-
massa herkkuja kaupasta ja muuten vain 
kaupungilla. Kerran käytiin jopa Helsin-
gissä, molemmat kertovat.

– Aivan parasta oli, kun me käytiin kesäl-
lä Johannan lapsuudenkodissa, Siiri ker-
too. – Siellä oli kanoja, sai silitellä kissaa 
ja kasvimaalta löytyi tuoretta porkkanaa 
ja kurkkua, Johanna täydentää. – Mä ve-
din varmaan ainakin kymmenen hernet-
tä kerralla! Siiri riemuitsee.

Johanna lähti mukaan Isosiskotoimin-
taan nähtyään ilmoituksen yliopiston 

sähköpostilistalla. – Oon itse keskimmäi-
nen sisarus, eikä mulla ole omaa pikku-
siskoa. Joten halusin kokemuksen siitä, 
millaista olis olla isosisko pikkusiskolle. 
Tää on kyl ollu sellaista, mistä oppii ja 
mikä tuntuu merkitykselliseltä. Tärkeintä 
on ollut läsnäolo toiselle, Johanna poh-
tii. – Ollaan nyt myös rennommin, kun 
jo tuntee toisen. Siiri taas halusi oman 
Isosiskon, sillä hän koki usein olevansa 
kotona yksin. – Isoveli ei ole kotona mun 
seurana ja äidillä on usein töitä.

Siiri ja Johanna ovat saaneet toisistaan 
mukavaa seuraa ja uuden kaverin. – Jo-
hanna on mun aikuinen kaveri, vaikka 
välillä se tuntuu ihan 17-vuotiaalta, Siiri 
nauraa. – Silloinhan Johanna olis mua 
vain 7 vuotta vanhempi. – No eihän 
meillä edes ole niin iso ikäero, Johanna 
vastaa ja jatkaa, – Kyllähän me nauretaan 
ihan samoille asioille, vaikka mä oon täs-
sä se aikuinen. Tässä on kans saanu aivan 
erilaista seuraa kuin opiskelujutuissa. Ja 
pääsee harjoittelemaan rajojen vetämis-
tä ja itsensä ylittämistä.

– Muistatko, kun meillä oli talvella päässä 
ne foliohatut? Johanna kysyy. – Joo se oli 

ihan parasta, Siiri nauraa. – Olisin pitänyt 
sitä vielä myöhemminkin, mutta siinä 
tuli hiki ja mulla oli tukassa joku pompu-
la, Siiri muistelee pahoillaan. – Mun isä 
taas haastoi, ettet varmaan uskalla tulla 
jääkiekkopeliin foliohattu päässä, Johan-
na nauraa. – Menin ja uskalsin!

Tärkeintä on, että yhdessä on hauskaa. 
– Siirin kanssa on niin mukavaa! Johanna 
kuvailee innoissaan. – Toi on vaan niin 
mukava! Siiri vastaa hymyssä suin.

Siiri ja Johanna lähettävät terveisiä niille, 
jotka vielä pohtivat mukaan lähtemistä. 
– Hankkikaa Isosisko! Se kanssa on haus-
kaa ja jos on tylsää niin voi vaikka vies-
titellä. Tai jos asuu naapurissa, niin voi 
nähdä joka päivä. Kandee vain rohkais-
tua ja mennä! Siiri tsemppaa. – Rohkees-
ti vaan, Johannakin toteaa. – Ei tämä ole 
ollenkaan vaikeeta, vaikka alussa ajatte-
lin niin. Isosisko kun ei ole lastenhoitaja, 
vaan kaveri. Kaikki onkin mennyt tosi 
luontevasti, kun tähän on tottunut. Mun 
yks kaverikin innostui mun kokemuksis-
ta ja otti oman Pikkusiskon. Nyt muutkin 
on kiinnostuneet!

Parasta on naurut!
(Haastattelu 27.8.2019)

Esittelyssä 
Isoveli ja Pikkuveli 
(Haastattelu 28.5.2019)

Keitä olette?
NICHOLAS: Olen Nicholas, 12 vuotta. 
Mä harrastan kuorolaulua, pianonsoittoa 
ja tykkään paljon musiikista ja mä oon 
ilonen, että mulla on tää Mikko mun Iso-
veljenä.  
MIKKO: Mä olen Mikko, 30 vuotta ja 
olen lähtenyt tähän Ahjolan Poikatyöhön 
mukaan vapaaehtoiseksi Poikien Tuvan 
aukioloihin ja sitten Isoveljeksi Isovelitoi-
mintaan keväällä 2019.

Kuinka monta kertaa olette 
tavanneet keskenänne? 
MIKKO: Seitsemän kertaa tähän men-
nessä.

Mitä kaikkea olette tehneet?
NICHOLAS: Ollaan käyty lautapelikahvi-
lassa, kirjastossa, frisbeegolfia pelaamas-
sa, golfaamassa ja sitten Mikko on ollut 
meillä. Parasta on ollut käydä kirjastossa 
ja kun Mikko on käynyt meillä kylässä. 

Mikko, miksi lähdit toimintaan 
mukaan Isoveljeksi ja millainen 
Isosisaruskurssi oli? 
MIKKO: Musta on mukavaa, että tässä 
saa auttaa niitä, jotka oikeesti tarvitsee 
Isoveljeä. Mä oon ollut nyt myös työttö-
mänä tässä, niin ajattelin jotain rakenta-
vaa tekemistä sille ajalle. Kurssi oli kiva. 
Siitä tuli mieleen vähän niin kuin joku 
leiri, jossa tehdään kaikennäköisiä kivoja 
tutustumisjuttuja, jossa mietitään omaa 
tekemistä ja syitä, miksi on kurssilla ja 
mitä toiminnasta itselle saa. 

Mikä toiminnassa on parasta? 
NICHOLAS: Jos on vaikka tylsää, niin sit-
ten voi keksiä yhdessä jotain kivaa teke-
mistä. Nyt kun mulla on tää Isoveli, niin ei 
oo mitään tylsää. 
MIKKO: On arjessa joku, jonka kanssa 
mennä uusiin paikkoihin. Mäkin oon nyt 
tehny semmosia asioita, mitä ei välttä-
mättä muuten olisi tullut tehtyä, esimer-

kiksi käynyt pelaamassa frisbeegolfia. Toi-
minta on antanut mukavia kokemuksia ja 
uutta tekemistä. On myös saanut tutus-
tua uusiin ihmisiin, kuten Nicholakseen.

Mikä toiminnassa 
on mielestäsi tärkeintä?
MIKKO: Sellaiset ihmiset, jotka kaipaa 
tukea ja seuraa, saa sitä. Ja sen tekemi-
sen ei tarvitse olla mitään kovin moni-
mutkaista, suurta ja ihmeellistä. Riittää, 
että vaikka käydään kahvilla, kirjastossa 
tai vaikka kävelyllä jossain ja puhutaan 
asioista. Tärkeintä on vaan viettää aikaa 
yhdessä.   

Minkälaisia terveisiä haluaisitte 
lähettää niille, jotka miettivät 
ryhtymistä Isoveljeksi?
MIKKO: Kyllä kannattaa. Se on oikein 
mukava kokemus! 
NICHOLAS: Älä pelkää, vaan tuu tänne! 
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Iso- ja Pikkusisaruspareille 
järjestetyn Sisaruspäivän 
muotikuvauksissa parit 

saivat itse päättää kuinka 
heidät kuvataan.

T upamummut Asta ja Raija aloittivat 
tyttöjen Tuvalla 2019, kun Asta jäi 

eläkkeelle. – Olemme käyneet vapaaeh-
toisina Tyttöjen Tuvan aukioloissa kolme 
vuotta, Asta ja Raija kertovat. – Asta oli 
tuomassa lastenlastaan Tuvalle ja Piia ky-
syi, haluaisiko hän tulla Tupamummuk-
si. Asta kysyi minua mukaan ja niin me 
päädyimme yhdessä Tuvalle Tupamum-
muiksi, Raija kertoo. – Kumpikaan meis-
tä ei ollut tehnyt vapaaehtoistyötä, kun 
olimme vielä työelämässä. Eläkkeelle 
jäätyämme meille jäi ylimääräistä aikaa 
ja energiaa, Asta ja Raija muistelevat.

Tupamummut ovat olleet monessa mu-
kana ja he ovat pitäneet toiminnasta. 
– Me ollaan leivottu, pelattu, tehty ruo-
kaa, kudottu ja autettu teehetken laitta-
misessa. Olemme olleet myös mukana 
myyjäisissä ja tehneet käsitöitä myyntiin. 
Tyttöjen Tuvalla käyminen on ollut kai-
kin puolin hyvä juttu – ihan meidän jut-
tu! Tänne on ollut aina kiva tulla ja täällä 
kaikki ovat aina niin ystävällisiä.

Asta ja Raija ovat molemmat tehneet 
pitkään töitä lasten ja perheiden parissa. 

Meidän kaikkien 
Tupamummut

Tupamummuna 
olemisessakin tär-
keää on ollut se, 
että he ovat saaneet 
olla tekemisissä lasten 
ja nuorten kanssa. 
– Lapset ovat aina olleet 
lähellä sydäntä. Täällä on saanut 
uusia ystäviä lapsista ja nuorista ja 
päässyt kuulemaan heidän kuulumi-
siaan. Meille on ollut tärkeää, että voinut 
yrittää auttaa lapsia ja nuoria, Tupamum-
mut pohtivat.

Tupamummujen mielestä Tupa on lapsil-
le mukava paikka, jossa saa apua. 
– Tyttöjen Tuvalla voi olla oma itsensä. 
Täällä voi tutustua uusiin ystäviin ja aina 
on kavereita ja seuraa, jos kotona ei ole 
ketään. Tuvalla voi myös tehdä läksyjä. 
Meillä on sellainen tunne, että lapset ja 
nuoret saavat aina nopeasti apua, kun 
tulevat kyselemään kaikkea. Heitä aute-
taan paljon. 

Asta ja Raija ovat oppineet paljon uut-
ta. – Me ollaan opittu paljon lapsilta! 
Ohjaajilta ollaan opittu ystävällisyyttä 

lapsia kohtaan ja sitä miten lasten kans-
sa jutellaan ja miten heidät kohdataan. 
Samalla tavalla meidät on otettu vastaan 
todella hyvin. – Raijaa jännitti tulla Tyttö-
jen Tuvalle, koska hän mietti miten hänet 
otettaisiin vastaan, kun kaikki muut ovat 
paljon nuorempia, Asta kertoo. – Minä 
olen rohkeampi ja aina kiskon Raijaa mu-
kanani.

Asta ja Raija istuvat Tuvan pitkässä pöy-
dässä yhdessä Tyttöjen Tuvan kävijän, 
Milla-Kaisan kanssa. Asta halaa Millaa 
ja nauraa. – Meitä voi aina halata ja me 
ollaan pehmeitä! Asta sanoo. – Täällä olis 
tylsää ilman Tupamummuja. He ovat pe-
likavereita, jotka voi aina voittaa! Varsin-
kin Skip-Boa ja MixMaxia on kiva pelata, 
Milla-Kaisa myhäilee hyväntuulisena.

Asta halaa Milla-Kaisaa 
ja nauraa.
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Tuvan vapaaehtoiset

Olen Leevi ja olen ollut Isovelje-
nä Isosisarustoiminnassa.

Kun näin aikoinaan ilmoituksen etsinnässä ole-
vista Isoveljistä, minulle tuli heti sellainen tunne, 
että haluan mukaan toimintaan. Olisin itse kai-
vannut omankaltaistani Isoveljeä lapsena ja nuo-
rena, joten tuntui luontevalta ruveta Isoveljeksi 
sellaista tarvitsevalle.

Olen saanut vapaaehtoistyöstä todella paljon! 
Tärkeimpänä tietysti oma pikkusisarukseni, jonka 
olen saanut osaksi omaa elämääni ja jonka elä-
mässä saan itse olla mukana. Tuntuu mahtavalta, 
kun saa olla yhdessä kokemassa asioita, olivat ne 
sitten pieniä arjen juttuja tai kummallekin täysin 
uusia elämyksiä. Olemme tehneet paljon erilaisia 
asioita yhdessä ja olen päässyt tällä tavalla haas-
tamaan ja ylittämään itseäni tekemällä asioita, 
joita en normaalisti tekisi. Olen saanut itselleni 
pikkusisaruksen, paljon mielekästä tekemistä ja 
lisäksi Isosisarusyhteisön, josta on löytynyt muka-
via uusia tuttavuuksia. Olen todella iloinen siitä, 
että lähdin mukaan toimintaan!

Toimin Isosiskona eli aikuiskaverina 14-vuotiaalle 
tytölle Ahjolan Setlementin Isosisarustoiminnas-
sa. Käyn myös Tyttöjen Tuvalla Tupaisosiskona 
viettämässä aikaa nuorten parissa.

Miksi teen vapaaehtoistyötä? Jokainen ihminen 
ansaitsee elämäänsä toisen ihmisen läsnäoloa. 
Jos pystyn edes pienen hetken tuottamaan iloa 
jollekin, aikani on käytetty hyvin. Vapaaehtoistyö-
tä tehdessäni saan myös hetkeksi irtaantua omas-
ta arjestani ja pääsen tekemään asioita, joita ei 
ehkä aikuiselämässä tule enää niin usein tehtyä.

Ilman vapaaehtoisia maailmassa olisi paljon vä-
hemmän naurua ja hyviä kohtaamisia. Minut saa 
innostumaan, jos näen jonkun toisen innostu-
neen tai ilahtuneen. Positiivisuus tarttuu.

Olen Tiina, moi :) 

Moi!
Olen Minna ja olen ollut Tyttöjen Tuvan Tupa-
kummina vuodesta 2011. Olen käynyt aukioloissa 
ja osallistunut siellä monenlaiseen tekemiseen. 
Olen myös pitänyt erilaisia tukiopetuksia englan-
nissa ja matikassa. Lisäksi olen osallistunut joihin-
kin tapahtumiin.

Olin miettinyt jo tovin, että olisi mukava tehdä 
jotain vapaaehtoistyötä. Olin hahmotellut asiaa 
mielessäni ja törmäsin Tyttöjen Tupaan. Toiminta 
vaikutti juuri siltä mitä olin etsinytkin. Olen itse 
käynyt paljon erilaisissa kerhoissa ja leireillä sekä 
toiminut myöhemmin ohjaajana. Toiminta lasten 
ja nuorten parissa on ollut aina lähellä sydäntäni 
ja toimii hyvänä vastapainona työlleni.

Olen aiemmin ohjaajana toimiessani huoman-
nut, kuinka tärkeää on, että lapsille on olemassa 
aikuinen, johon turvautua ja turvallinen paikka, 
johon tulla. Minusta on hienoa olla yksi tällainen 
aikuinen ja antaa muille samoja kokemuksia, joita 
olen itse lapsena ja nuorena saanut. Toiminta on 
tuonut paljon hauskuutta elämään sekä avannut 
hyvin lasten ja nuorten maailmaa.

Olen osallistunut Ahjolan Isosisaruskurssille, olin 
ohjaajana peliryhmän alkaessa syksyllä 2018 ja 
kävin tutustumassa Poikien Tuvan toimintaan.

Kiinnostukseni heräsi, kun kuulin toiminnasta 
ensimmäistä kertaa. Olen sosionomiopiskelija, jo-
ten halusin kartuttaa ammattitaitoani. Huomasin 
nopeasti, kuinka tärkeää työ on. Tyttöjen Tupa on 
tehnyt jo hyvää ja arvokasta työtä, mutta pojilla ei 
samassa mittakaavassa ole ollut toimintaa. 

Toimintaan tutustuminen on ollut todella antoi-
saa ja silmiä avaavaa. Työn kehittäminen ja uu-
sien ideoiden kokeilu näkyy toiminnassa hyvin 
positiivisesti. Täällä kiinnitetään huomiota lasten 
ja nuorten tarpeisiin. Lapset ja nuoret voivat ehkä 
yleisesti paremmin nykyään, mutta silti on monil-
la on haasteita ja huono-osaisuutta.

Erityisen antoisaa oli kuulla kouluyhteistyöstä. 
Kouluissa lapset ja nuoret voivat kovin helposti 
jäädä yksin, kun kaikkia ei yksinkertaisesti ole aina 
aikaa ja resursseja huomioida. Myös nykypäivän 
kiire, kilpailu ja tiettyyn muottiin asettuminen 
tuovat uudenlaisia haasteita. Mielestäni tarvitaan 
hetkiä, jolloin voi pysähtyä ja rentoutua päivän 
aikana. Harjoitella itsehillintää ja erilaisuuden ym-
märtämistä.

Moi! 

Hei, olen Heikki!
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Tuvan nuorten 
kasvutarinat

S yksyllä 2019 Tyttöjen Tuvalla 
järjestettiin pitkään toimin-

nassa käyneille nuorille Kasvu-
tarina-työpaja, jossa jokainen 
nuori sai toteuttaa oman elä-
mänkaarensa haluamallaan ta-
valla. Yksi piirsi, toinen leikkasi ja 
liimasi ja joku taas kirjoitti omaa 
elämäänsä. Kaikki nuoret olivat 
täysi-ikäisiä ja he olivat käyneet 
Tuvalla seitsemästä viiteentoista 
vuotta. Työpajassa nuoret saivat 
miettiä missä he ovat nyt, mistä 
he ovat tulossa ja mihin he ovat 
menossa. Tarkoituksena oli löy-
tää uudenlaista näkökulmaa ja 
ymmärrystä elettyyn elämään.

Nuoret saivat halutessaan ottaa 
kuvan elämänkaaren osiosta, 
jolloin Tyttöjen Tupa on ollut 
tärkeä osa heidän elämäänsä. 
Tässä ovat ne nuorten valitsemat 
elämänvaiheet, jotka he ovat ha-
lunneet jakaa tämän kirjan luki-
joiden kanssa.
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K ymmenvuotiaat Sara ja Saana tapa-
sivat Tyttöjen Tuvalla syksyllä 2018. 

Molemmat olivat juuri löytäneet tiensä 
Tyttöjen Tuvalle. Heti ensi tapaamisella 
he löysivät yhteisen sävelen. – Mun äiti ei 
edes ehtiny lähtee. Sit me mentiin teat-
terihuoneeseen ja leikittiin,” Saana ker-
too ja Sara komppaa. Siitä alkoi tyttöjen 
ystävyys.

Sara ja Saana käyvät viikoittain Tuvalla 
aina yhtä aikaa. He tykkäävät usein kek-
siä hauskoja ja hurjia teatteriesityksiä. 
Innosta hihkuen he leikkivät Barbeilla ja 
pelaavat PlayStationilla. Tytöt tykkäävät 
myös jutella ja syödä nuudeleita. He tu-
levat hyvin toimeen keskenään. – Meillä 
ei tuu niin usein riitoja, joskus vain ihan 
pieniä, tytöt kertovat.

Ystävyksillä on paljon yhteisiä suunnitel-
mia. – Me ollaan suunniteltu, että isoina 
me muutettaan Lappiin maalle Saanan 

mummon mökille. Siellä on lampi, jossa 
on iso laituri. Siellä meistä tulee kämp-
pikset. Me hankitaan koira ja siellä meil-
lä on omenapuita ja me aiotaan viljellä. 
Me ruvetaan myös harrastamaan teli-
nevoimistelua. Sitten me ehkä peruste-
taan leiri. Tää leiri on tarkoitettu tytöille. 
Siellä tehdään kaikkea kivaa! Paistetaan 
vaahtokarkkeja ja tehdään hyviä lettuja 
ja käydään uimassa. Siellä ei saa kiusata 
ketään. Jos tulee kiusaamista, niin me 
puututaan siihen. 

Saana kehuu ystäväänsä. – Sara on kiva, 
kun se tykkää leikkiä mun kanssa. Sillä 
on paljon iloa ja paljon huumorintajua. 
Mä oon kertonut mun äidille kuinka kiva 
tyyppi se on! Sara on kiva, kun se tulee 
mukaan kaikille Tyttöjen Tuvan reissuille, 
Saana hihkaisee. Tämän kuultuaan Sara 
liikuttuu. – Kukaan ei oo ikinä sanonut 
mulle tollai!

Sara pitää Saanasta monin tavoin. – Saa-
na on tosi luotettava kaveri ja tykkään 
siks leikkiä Saanan kanssa. Saana kuun-
telee mua, jos mulla on jotain murheita. 
Se on niin kiva! Koulussa mua kiusataan, 
mutta Saana ei kiusaa yhtään. Siksi olis 
kiva käydä Saanan koulua. Saana sanoo 
mua kauniiks ja Saana on mun mielestä 
tosi kaunis. Musta vaan on niin kiva olla 
Saanan kaa, Sara iloitsee.

Saran ja Saanan tarina on yksi ihana esi-
merkki niistä lukuisista ystävyystarinois-
ta, joita Tuvalla syntyy. Moni Tyttöjen 
Tuvalla ja Poikien Tuvalla käyvä lapsi ja 
nuori saa uusia kavereita ja pääsee mu-
kaan porukkaan. Monelle Tupa on todel-
la tärkeä ja turvallinen paikka, jossa voi 
olla oma itsensä!

Ystävyyttä 
ensisilmäyksellä

• 1,4 m ohutta lankaa tai metallilankaa
• Pieniä helmiä
• Ohut neula
• Avainrengas tai hakaneula (jos haluat)

Pujottele helmilisko

Väritä mallikuva esimerkiksi ruutupaperille ja valitse helmet. Jos 
haluat liskosta avaimenperän, kiinnitä avainrengas tai hakaneula 
nauhan keskikohtaan. Pujota lanka neulansilmään. Metallilankaan 
et tarvitse neulaa.

Lähde liikkeelle liskon päästä. Etsi langan keskikohta. Pujota oikean-
puoleinen langanpää ensimmäisen helmirivin helmen läpi vasem-
malle ja vasemmalla oleva lanka oikealle. Jatka mallin mukaan 
4 kerrosta samalla tavalla, kunnes tulet jalkojen kohdalle.

Pujota oikealla oleva lanka niiden 5 helmen läpi, joista tulee jalka. 
Käänny tulosuuntaan, jätä 3 helmeä tassuksi ja pujota lanka neljän-
nen ja viidennen helmen läpi, kunnes olet taas kiinni vartalo-osassa. 
Tee jalka samalla lailla vasemmalle puolelle.

Kun jalat ovat valmiit, jatka vartaloa 6 kerrosta. Tee takajalat samalla 
tavalla kuin etujalat. Tee tämän jälkeen yksi rivi hännän tyveä ja 7 
riviä häntää. Voit halutessasi tehdä niin pitkän hännän kuin haluat.

Kun koko lisko on valmis, pujota langan päitä vähän matkaa takaisin 
päin ja solmi langat. Voit laittaa tipan liimaa solmukohtaan.

454544



Tyttöjen Tupa 
ja Isosisarustoiminta 
on antanut mulle...

HYVÄÄ MIELTÄ JA RENTOA 
TUNNELMAA

”Tää on tuonut hyvää mieltä, 
iloa ja rentoa oloa.”

”Täällä on tosi lämmin ja 
ystävällinen ilmapiiri! Tosi hauskaa 

olla! Ja saa hyvää ruokaa :D ”

”Tää on ollu mulle se paikka, 
jossa oon päässy pakoon stressiä 

kotona ja koulussa.”

”Isosiskon kanssa parasta on 
ollut, että meillä on ollut hauskaa 

ja kivaa. Hän on niin mukava! 
Arvostan todella!”

”Isosiskostani voin ottaa hyvää 
mallia siitä, että aikuisenakin 

voi olla hupsu :D”

HYVÄKSYNTÄÄ 
JA TURVALLISUUTTA

”Täällä on saanu olla oma itsensä 
sellaisena kuin on ja kaikenlaiset 

ihmiset on otettu vastaan.

”Ketään ei jätetä yksin. Kaikki 
otetaan mukaan eikä ketään 

kiusata. Täällä saa aina seuraa.”

”Sukupuoli-identiteettiä 
kunnioitetaan 100 %.”

”Täällä saa olla rauhassa, 
kun täällä on vain tyttöjä.”

”Aikuiset on täällä tosi mukavia 
ja ystävällisiä. Täältä saa aina 
juttuseuraa ja ne kuuntelee.”

”Isosisko on minulle ihminen, 
johon voin luottaa. On ollut tosi 
helppoa kertoa omista asioista.”

”Isosiskoni on IHANA = puhelias, 
loistava antamaan vinkkejä, tosi 

aktiivinen ja hyvä kuuntelija.”

YSTÄVIÄ 
JA YHTEENKUULUMISTA

”Täältä on tullut uusia kavereita.”

”Lähes kaikki mun 
kaverit on täältä.”

”Isosisko on mun uus ystävä.”

”Tupa on antanut mulle 
motivaatiota lähteä ulos kotoa 

ja nähdä ihmisiä. Jos en olis käyny 
Tyttöjen Tuvalla, olisin vaa ollu 

kotona ilman kavereita, kattonut 
telkkaria ja pelannut.”

”Täällä voi vain istua ja seurata 
muita. Jo se et oon täällä, 

vähentää mun yksinäisyyttä.”

”Tyttöjen Tuvan porukka 
on ihan mahtava!” 

”Sisaruspäivissä me ollaan 
Isosiskon kanssa tutustuttu 

muihin pareihin.”

”Täällä voin itkee tai nauraa, 
jos tuntuu siltä!”

”Isosiskoni on ollut tosi kiinnostunut 
siitä mitä mä ajattelen. Se kysyy 

aina mitä mieltä oon.”

”Jutteleminen ja mielipiteiden 
vaihtelu on auttanut selvittämään 
mikä mä haluan olla. Olen alkanut 

hyväksyä itteeni, että saan 
näyttää miltä haluan.”

”Olen nyt rohkeampi ja uskallan 
tehdä asioita muiden kanssa, 

vaikka oon ujo. Musta on tullu 
paljon avoimempi.”

”Olen oppinut sanomaan kavereille 
ei, jos haluun olla yksin.”

”Välillä me riidellään, 
mut ollaan aina sovittu riidat. 

Aikuiset auttaa aina.”

MIELUISAA TEKEMISTÄ 
JA UUDEN KOKEILEMISTA

”Tää on sillai erilainen paikka, että 
täällä voi tehdä mitä ite haluaa!”

”Täällä on kaikkea jännää 
tekemistä, mistä tulee 

tosi hyvä mieli.”

”Tää on hengähdystauko ikävistä 
asioista. Mua helpottaa se, kun voi 
tehdä jotain eikä aina vain puhua.”

”Täällä saa hyvin inspiraatioo 
taiteeseen ja ylipäätään 
asioihin ja elämiseen.”

”Tuvan retkillä olen päässyt 
käymään uusissa paikoissa.”

”Tupa on mun uusi harrastus.”

”Oon aloittanut tanssimisen 
Tyttöjen Tuvalla ja Ahjolassa. 

Tupareiden musikaaleista 
oon saanut kokemusta 

ja oon uskaltanut osallistua 
ja esiintyä myös muualla.”

”Oon oppinu puhumaan 
suomea paremmin. 

Ja pelaamaan pleikalla!”

TUKEA JA APUA

”Aikuiset auttais mua ihan 
varmasti, jos mulla ois joku juttu.”

”Aina on saanut jutella, 
on sitten isoja tai pieniä huolia.” 

”Vertaistuki on ollu tärkeetä.”

”Mua on autettu läksyissä 
ja koulujutuissa.”

”Oon saanut monenlaista tukea; 
parisuhteisiin, kaverisuhteisiin, 

itsetuntoon, omaan kehoon, 
syömiseen, nukkumiseen, 

opintoihin ja terveyteen. Se 
on auttanu mua tosi paljon.”

”Isosiskon kanssa olen oppinut, 
että kaikessa ei voi aina onnistua 

ja se pitää hyväksyä.”

”Täältä oon saanut voimaa jaksaa. 
Mua on tuettu ja mieliala on 

pysynyt hyvänä. Suhtautuminen 
itteen on muuttunut 

positiivisempaan suuntaan.”

”Aikuiset on auttanu mua Kelan 
asioissa, yhteishaussa ja rahan 

käytössä. Oon kans saanu Tuvalta 
vaatteita ja kalusteita kotiin.”

”Oon oppinu, mitä netissä 
kannattaa tehdä ja mitä ei.”

“Seksistä on ollu jännää jutella!”

”Kiitos Tuvan aikuisille 
kaikesta avusta, mitä en 

vain minä, vaan myös 
muut on saaneet.”

”Kiitos vanhemmilta 
mukavasta ja tärkeästä 

toiminnasta!”

OSALLISTUMISTA 
JA VAIKUTTAMISTA

”Mun on nykyään tosi paljon 
helpompi valita mistä tykkään 

ja mitä haluun tehdä.”

”Isosisko kuulee mun toiveet! 
Oli ihanaa päästä sinne 

pakohuonepeliin!!!”

”Tupaneuvostossa oon päässyt 
päättämään tilojen sisustuksesta 
ja toivomaan vaikka synttäreiden 

ohjelmaa ja ruokaa. Kerran me 
kampanjoitiin, että saataisiin 
ruoaksi pizzaa ja me voitettiin 

se äänestys!”

”Oon kertonut ohjaajille 
mun ideoita ja toivon et ne 

toteutuis. Kerran toivoin 
vessanseinäkyselyssä Tuvalle 

yhtä peliä ja se hankittiin! 
Haluisin Tuvalle kans oman 

Youtube-kanavan.”

ITSEILMAISUA, KAVERITAITOJA JA ITSETUNNON 
JA IDENTITEETIN VAHVISTUSTA
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1. Mitä tykkäät tehdä Tuvalla? Miksi?     2. Mikä on lempijäätelösi?     3. Mikä on lempieläimesi?

Roi 20 v.Malla 10 v.Milla 14 v.
1. Tykkään piirtää ja pelata, 
 koska se on hauskaa. 
2. Suklaajäätelö.
3. Susi.

1. Tykkään piirtää ja istua. 
2. En tykkää jäätelöstä.
3. Roi.

1. Olla kavereiden kanssa, 
 koska ne on ihania.
2. En syö jäätelöä. 
3. Kettu.

Poikien Tuvan gallup

1. Miksi käyt Tuvalla?    2. Mikä on lempiharrastuksesi?    3. Mikä tekeminen on hauskinta Tuvalla?

Poe 10 v. Ilmari 10 v. Ohto 9 v.
1. Kun on kivaa.
2. Jalkapallo.
3. Liikkuminen.

1. Koska täällä on aina kavereita.
2. Jalkapallo.
3. Lautapelit, pelaaminen, leikki-
 minen ja teatterihuoneen jutut.

1. Sen takia, koska täällä 
 on kivaa.
2. Uiminen.
3. Se, että näkee kavereita.

Tyttöjen Tuvan gallup

48



Tyttöjen Tuvan aukiolot 
lasten ja nuorten silmin

Kun näkee Tyttöjen 
Tuvan bussin 

ikkunasta, mä oon 
jo valmiiksi ihan 
pirteä silleen, 

että joko-joko!?!

Tyttöjen 
Tuvalla saa 

olla rauhassa 
ja kaikki 

otetaan mukaan.

Kaikki on tosi 
kilttejä eikä 

täällä kiusata.

Kotona on 
tylsää, mutta 

täällä on kivaa 
ja paljon 
tekemistä.

Oon saanut 
tehdä 

kaikkea 
uutta.

Oon saanut tosi 
paljon uusia 
kavereita.

ohjaajat <3 
kävijät <3 

kivat 
harjoittelijat <3

Jos olen esim. 
tarvinnut apua, 
olen saanut sitä, 

vaikka läksyissä ja 
askartelussa.

Silloin kun voi 
jutella jonkun 

kanssa, on kivempaa 
kun sen ei tarvi 
aina olla joku 

perheenjäsen, esim. 
jos siellä on riitaa.

PARASTA ON
• Piilosta leikkiminen,  

kavereiden kanssa oleminen, 
puhelimella oleminen.

• Teehetki, koska sillon saa ruokaa 
ja tehdään kivoja tehtäviä.

• Kun kirppiksellä tekee  
vaikka mitä löytöjä.

• Askartelu, ompelu,  
pukeutuminen.

• Lautapelien ja Minen  
(Minecraft) pelaaminen.

• Meikkaaminen meikkaushuoneessa.

• Teatterissa leikkiminen ja 
näytelmien keksiminen.

• Riehuminen ja aikuisten  
kanssa jutteleminen!

• Sähköpianon soittaminen!

• Nuudelit.

Poikien Tuvan aukiolot 
lasten ja nuorten silmin

Täällä 
on kivaa! 

On kavereita 
ja saa pelata.

Kivointa on 
jalkapallo, 
pleikkari, 

lautapelit ja 
leikkiminen.

Oon saanu apua 
uuden tekemisen 
keksimiseen ja 

että olen saanut 
kavereita.

MINULLE TULEE 
TÄÄLLÄ HYVÄ MIELI...

...kavereiden kanssa olemisesta.

...hyvästä ruuasta.

...siitä, että täällä saa olla.

...kun autetaan.
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Mutta entäs pojat?

T yttöjen Tupa- ja Isosiskotoiminta oli-
vat olleet jo monta vuotta hyvässä 

vauhdissa ja suuressa suosiossa. Aivan 
alusta saakka oli ollut haaveissa saada 
myös poikatyötä tyttötyön rinnalle. Pojil-
le kaivattiin yhtä lailla sukupuolisensitii-
vistä, poikien toiveet ja tarpeet kuulevaa, 
omannäköistä toimintaa. Onni potkaisi 
loppuvuodesta 2017, kun poikatyöhön 
saatiin STEA-rahoitus. Nyt voitiin alkaa 
järjestää myös pojille suunnattua toimin-
taa. JIHUU!

Maaliskuussa 2018 sai alkunsa Ahjolan 
Poikatyön tarina, kun poikatyön ohjaaja 
Niklas palkattiin koordinoimaan poika-
työtä ja Isovelitoimintaa. Vain taivas oli 
rajana...

– Mitähän kaikkea sitä keksisi poikien 
päiden menoksi? Niklas pohti aloittaes-
saan työssään.

Pojillakin on tunteet
Tärkeintä oli tietenkin ensin tavoittaa 
pojat, houkutella heitä mukaan toimin-
taan ja ottaa selvää siitä mitä he toivovat 
ja tarvitsevat. Poikatyö jalkautui Tam-

pereen kouluihin, joissa käytiin 
kysymässä poikien toiveita 

ja järjestettiin vuoden 2018 
aikana neljätoista tunne- ja 

vuorovaikutustaitoryhmää. 
Ryhmissä pojat saivat ti-
laisuuden mm. ilmaista 
tunteitaan ja oppia nii-

den hallintaa sekä harjoitella kaveritaito-
ja ja empatiaa.

Toiminta koettiin erittäin tärkeäksi ja 
hyödylliseksi ja paljon uutta opittiin. 
Eräs poika oppi rauhoittumaan, toinen 
uskaltautui sanomaan sisällään pitkään 
piilleen ajatuksen ääneen luokkatove-
reilleen ja joku taas oppi mitä tarkoittaa 
sana empatia. Tätä he kaipaisivat – toi-
mintaa, jossa voi tulla kuulluksi, ymmär-
retyksi ja jossa voi olla oma itsensä sekä 
tärkeä osa yhteisöä. Moni ryhmäläinen 
on sittemmin tullut mukaan poikatyön 
toimintaan.

Isoveljet vauhdissa
Syksyllä 2018 oli vihdoin aika kouluttaa 
ensimmäiset Isoveljet Isovelitoimintaan. 
Ihka ensimmäiselle Isosisaruskurssille 
saatiin mukaan seitsemän Isoveljeä ja 
heistä suurin osa aloitti aikuiskavereina 
saman syksyn aikana. Keväällä ja syksyllä 

Ahjolan Poikatyö

2019 koulutettiin viisi Isoveljeä lisää. On 
ollut hienoa saada toimintaan mukaan 
niin monta motivoitunutta ja osaavaa 
tyyppiä, jotka omine tietoineen ja taitoi-
neen ovat tuoneet suurta iloa ja tukea 
Pikkuveljien ja -sisarusten arkeen. Tämä 
on ollut erittäin hyvä alku toiminnalle, 
jolle olisi ollut suurta kysyntää ja tarvetta 
jo vuodesta 1999.

Poikien Tupa - yhteisö, 
jossa voit olla oma itsesi

Syksyllä 2018 vierailimme Joensuun Set-
lementin Tyttöjen Tuvalla ja Poikien Tu-
valla. Innostuimme toiminnasta ja poh-
dimme miksei meilläkin voisi olla Poikien 
Tupaa Tampereella. Niinpä alkuvuodesta 
2019 päätettiin avata Poikien Tupa sa-
moissa tiloissa Tyttöjen Tuvan kanssa. 
Poikien Tuvan aukiolo on kerran viikossa 
maanantaisin. Ajattelimme aluksi, että 
avajaisiin tulisi vain kourallinen kävijöitä, 

mutta toimintaa oli selvästi odotettu jo 
pitkään. Avajaisiin tuli yli 20 innokasta 
kävijää ja kevään aikana melkein kaikissa 
aukioloissa oli yhtä monta Pikkuveljeä.

Tähän mennessä Poikien Tupa on tavoit-
tanut jo yli 70 kävijää ja määrä vain kas-
vaa. Olemme saaneet myös iloita ja olla 
kiitollisia Poikien Tuvan huikeista avoi-
men toiminnan vapaaehtoisista, joita 
ilman Tupa ei olisi samanlainen.

Poikatyö tänään 
ja huomenna

Tähän päivään mennessä Ahjolan Poika-
työllä on saanut jo kiitosta monipuoli-
sesta tarjonnastaan. Syksyyn 2019 men-
nessä poikatyössä on järjestetty Poikien 
Tupa -toimintaa, Isovelitoimintaa, nel-
jätoista tunne- ja vuorovaikutustaito-
ryhmää kouluilla, noin kymmenen har-
raste- ja kasvuryhmää, lukuisia Poikien 

Poikien Lauantaiden 
teemoja:

• Pikkujoulu-lauantai
• Mysteeri-lauantai
• Supersankari-lauantai
• Sci-fi-lauantai
• Halloween-lauantai
• Taide-lauantai
• Äksön-lauantai
• Luonto-lauantai
• Toive-lauantai

Lauantai -teemapäiviä kerran kuussa 
sekä noin 20 muuta tapahtumaa ja ret-
keä. 

Paljon on tapahtunut lyhyessä ajassa, 
mutta vielä on paljon tehtävää. Ahjo-
lan Poikatyön matka jatkuu, ties minne 
tulevaisuus sen vielä johdattaa. Kenties 
meillä on joskus toiminnassa enemmän 
Isoveljiä kuin Pikkuveljiä. Ehkä teemme 
vielä jotain niin hienoa, että se päätyy 
kymppiuutisiin asti. Saattaa olla, että jos-
kus meillä on Poikien Tuvalle aivan uusi 
ja oma tila. Tai sitten se on jotain aivan 
muuta. 

Mennään siis askel kerrallaan kohti huo-
mista, jossa stereotypioista ja mahdolli-
sista yhteiskunnan ja kulttuurin painos-
tuksista huolimatta Poikatyön kävijät 
uskaltavat olla juuri sellaisia, kuin ovat!
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Osallistu ja vaikuta

P rinsessasanomat on Tyttöjen Tu-
van oma lehti, joka syntyi vuonna 

2004. Tyttöjen Tuvan kävijät ovat aina 
tehneet monenlaista materiaalia, ku-
ten piirroksia, valokuvia, värityskuvia, 
kirjoitelmia, runoja, tietokilpailuja, 
sanaristikoita ja hauskoja pikku pe-
lejä. Nämä upeat tuotokset haluttiin 
koota yhteen ja jakaa kaikkien kävi-
jöiden nähtäväksi. Lisäksi ajatuksena 
oli jakaa tärkeää tietoa ja hyviä arjen 
vinkkejä sekä koota yhteen tapah-
tumiin ja retkiin liittyviä mukavia 
muistoja. Näin sai alkunsa Prinsessa-
sanomat, joka on innostanut lapsia ja 
nuoria vaikuttamaan Tuvan arkeen ja 
yhteisöön. Prinsessasanomia on eh-
tinyt ilmestyä yhteensä 17 numeroa 
ja se on edelleen yksi Tyttöjen Tuvan 
hienoimmista aikaansaannoksista.

Ensimmäinen lehti ilmestyi vuonna 
2004 ja se sisälsi mm. Tuvan pohja-
piirroksen, runoja, värityskuvia, pele-
jä sekä kirjoituskilpailun kirjoituksia. 
Seuraavaan lehteen lisättiin jo enem-
män sisältöä, kuten Tuvan yhdessä 
luodut säännöt ja Isosiskoprojektin 
arvot. Myös herkkusuita kuunneltiin, 

sillä tästä numerosta alkaen lehteen 
ilmestyi herkullisia leivontaohjeita. 
Myös maskottiapina Penan nimeämi-
nen oli uutisen arvoinen juttu. 

Neljännessä lehdessä Tuvan kävijät 
saivat vastauksia kysymyksiinsä Iso-
sisko vastaa -kysymyspalstalla. Leh-
teen alettiin myös kirjoittaa juttuja 
hauskoista tapahtumista kuten Ys-
tävänpäiväkekkereistä, Prinsessapäi-
vistä ja Unelmaleireistä. Viidennessä 
lehdessä Tuvan kummitukset saivat 
oman esittelyjuttunsa. Lehdessä alet-
tiin myös esitellä omia lemmikkejä ja 
pehmoleluja.

Vuosien varrella Prinsessasanomat 
on halunnut kasvattaa ja kannustaa 
hyvinvointiin. Useassa lehdessä on 
kerrottu tyttönä elämisen iloista ja 
pulmista sekä erilaisista tunteista. 
Usein on annettu vinkkejä itsetun-
non vahvistamiseen, kiusaamisen 
kanssa pärjäämiseen ja kerrottu mis-
tä saa apua hankalissa tilanteissa.

Vuonna 2009, seitsemännessä leh-
dessä aloitti Terkkari vastaa -palsta, 

jossa Tyttöjen Tuvan oma terveyden-
hoitaja vastasi erilaisiin mieltä askar-
ruttaviin kysymyksiin. Kysymykset 
liittyivät esim. terveyteen, hyvinvoin-
tiin ja elämänhallintaan, syömiseen 
ja nukkumiseen. Vuosien varrella 
lehdessä on ollut lukuisa määrä syö-
miseen, nukkumiseen, ihonhoitoon, 
hygieniaan, turvallisuuteen, netin ja 
puhelimen käyttöön sekä ympäris-
tönsuojeluun liittyviä vinkkejä.

Vuosien varrella lehdessä on esitelty 
erilaisia harrastuksia ja ammatteja 
ja päästy testaamaan omaa koulun-
käyntityyliä ja sopivan harrastuksen 
valintaa. Harrastuksistaan ovat ker-
toneet partiolainen, ratsastuksen 
harrastaja, muodostelmaluistelija, 
rugbyn pelaaja, postimerkkeilijä, 
eläintenhoitaja, muotibloggari ja 
vapaapalokuntalainen. Omaa am-
mattiaan taas esittelivät kampaaja, 
kirjailija, terveydenhoitaja, lastentar-
han johtaja, kuvataiteilija, kuvittaja, 
sähkömies, luokanopettaja ja tutkija. 
Kerran jopa ohjaajat pääsivät kerto-
maan työpäivistään!

Prinsessasanomat
S osiokulttuurinen innostaminen on 

ollut alusta saakka tärkeä periaate 
Isosisarustoiminnassa, Tyttöjen Tuvalla 
ja Ahjolan Poikatyössä. Kaikkia innoste-
taan keksimään ideoita, osallistumaan 
ja vaikuttamaan. Jokainen saa toivoa, 
toteuttaa itseään, kuulua joukkoon ja 
vaikuttaa aktiivisesti yhteisön asioihin. 
Näin toiminnasta tulee mahdollisimman 
omannäköistä.

Juuri siksi Tyttöjen Tuvalla ja Poikien Tu-
valla kysytään jatkuvasti mitä juuri sinä 
haluat ja toivot. Juuri sinä olet se, joka 
voi vaikuttaa siihen mitä tehdään ja mil-
laista toiminnassa on. Tarvitsee vain toi-
voa ja kertoa se jollekin.

Mitä haluat tehdä?
Keksi itse. Ja jos et keksi, voit kysyä 
ideoita ohjaajilta tai muilta Tuvalla 
olevilta lapsilta, nuorilta tai aikui-
silta.

Mistä tykkäät? Mitä toivot? Mitä 
haluat tehdä juuri nyt? Voisitko teh-
dä jotain yhdessä muiden kanssa? 
Ehkä joku voisi opettaa sinulle uu-
den taidon?

Vessanovikyselyt
Vessanovissa on paperi ja kynä. 
Kirjoita mielipiteesi ja vaikutat Tu-
van asioihin!

Millaisesta tekemisestä tykkäät? 
Mitä haluat Tuvalla tapahtuvan ensi 
kaudella? Mitä tapahtumia, leirejä 
ja ryhmiä toivot? Mihin haluat läh-
teä retkelle? Mitä ohjelmaa, ruokaa 
ja musiikkia toivot juhliin? Millaisia 
tiloja toivot? Mitä välineitä ja leluja 
Tuvalle pitäisi hankkia?

Tupaneuvosto
Tule Tupaneuvostoon päättämään 
yhteisistä asioista.

Tupaneuvosto on Tyttöjen Tuvan 
yhteisökokous, jossa jokainen saa 
vaikuttaa, kertoa mielipiteensä ja ää-
nestää. Kaikkien yhteisessä kokouk-
sessa pääset vaikuttamaan Tuvan 
sääntöihin, tiloihin ja tulevaan toi-
mintaan kuten aukioloihin, tapahtu-
miin, retkiin, leireihin ja ryhmiin.

Kerro ideasi
Ohjaajille voit kertoa villeimmätkin 
ideasi.

Tartu hihasta tai kuiskaa toiveesi. 
Usko tai älä, joskus toiveesi voivat 
toteutua! Suunnitellaan ja pähkäil-
lään asioita yhdessä. Ehkä saamme 
yhdessä aikaan jotain todella hie-
noa ja aivan uutta.

Ole luova
Ilmaise itseäsi. Julkaistaan teoksesi Tuvan kanavissa tai vaikka Prin-
sessasanomissa.

Sano oma sana, laula se laulu, kirjoita se tarina, maalaa oma taulu. 
Jos tahdot sanoo sanas, sun täytyy avata suus. Siis käytä joka tilaisuus.

MAAPALLO 
Ethän roskaa. 
Ethän osta turhaa sälää.
Ainakaan prinsessat 
ei roskaa.
Osta mieluummin 
kirppikseltä kuin 
suoraan kaupasta.

P.S. Tämä on salaisuus: 
prinsessatkin ostavat 
kirppikseltä.

Kirjoittanut Kukka 9 v.
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T yttöjen Tuvalla on vuosien varrella oltu erittäin luovia ja 
kekseliäitä varainkeruun suhteen. Pienten avustussum-

mien myötä on varainkeruuta täytynyt tehdä monella eri 
tavalla. Samalla varainkeruu on osallistanut kävijöitä monin 
tavoin. Moni on saanut kokemuksen siitä, millaista on itse 
valmistaa myyjäistuotteita ja kahviotuotteita myyntiin ja 
saada myyntituloilla aikaan mukavia asioita. Tuvalla on ollut 
yritteliästä, ahkeraa ja viitseliästä väkeä, etten sanoisi!

Yhdessä 
toimintaa 
tukemassa

Tyttöjen Tupa on pitänyt kah-
vioita ja buffetteja lukuisissa 
Ahjolan ja muiden järjestäjien 
tapahtumissa markkinoiden 
samalla toimintaa. Ahjolan Set-
lementin Pyörre-tanssitapahtu-
man kahviosta saatiin tuottoa 
vuosina 2012–2015. Ravintola-
päivänä 2014 Tyttöjen Tupa piti 
Kuppikakku-kahvilaa.

Vuonna 2012 Isosisarustoiminnassa 
ja Tyttöjen Tuvalla teetettiin ja myy-
tiin Isosisko- ja Pikkusisko-T-paitoja ja 
”Ole oma itsesi, muuten ei ole ketään 
kaltaistasi” -tiskirättejä sekä Tyttöjen 
Tuvan postikorttisarja. T-paitoja ja 
kortteja voi ostaa Tuvalta vieläkin!

Vuosien varrella lukuisat yritykset ovat lahjoitta-
neet pääsylippuja ja tuotelahjoja. Ylöjärveläiset 
Aallon ja Elovainion leipomot ovat lahjoittaneet 
toimintaan säännöllisesti leipomotuotteita, joita 
herkkusuut ovat popsineet aukioloissa ja tapah-
tumissa ja yli 10 vuotta! 

Lukuisat yksityishenkilöt ovat lahjoittaneet 
Tuvalle askartelu-, käsityö-, sisustustarvikkeita, 
ruokaa, leluja ja vaatteita vaatteidenvaihtopis-
teeseen. Syksyllä on saatu omenia leivontaan 
ja syksyllä värikkäitä neulelankoja!

Tyttöjen Tuvalla järjestettiin ahkerasti 
Joulumyyjäisiä vuosina 2002–2016. Tämän 
lisäksi käsitöitä on myyty mm. Aamulehden 
joulumyyjäisissä, Joulutorilla, Tallipihan jou-
lumyyjäisissä ja Haiharan joulumarkkinoilla.

Vuodelle 2012 tehtiin 
Tyttöjen Tuvan oma, 
voimauttavan valokuvan 
menetelmää toteuttava 
Ihanakuva-kalenteri, jota 
myytiin Suomalaisessa 
Kirjakaupassa.

Tuparit ovat keränneet 
varoja Linnanmäkiret-
keä varten myymällä 
mausteita. Kerran Ah-
jolassa kerättiin varoja 
myymällä saippuaa ja 
muita tuotteita.

Keväällä 2013 järjestettiin 
aktiivisen Isosiskon kanssa 
yhteistyössä Girls, Girls, Girls 
-hyväntekeväisyyskonsertti 
Ylioppilastalolla. Konsertissa 
esiintyi useita paikallisia bän-
dejä ja artisteja.

Tupareiden ideoimiin 
ja valmistamiin Pelkkä 
paperihaava- ja Iloa!-mu-
sikaaleihin (2013 ja 2018) 
myytiin lippuja ja näissä 
pidettiin kahviota.
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Nuoret vaikuttajat
Tuparit 
esimerkkinä

Pelkkä paperihaava 
-musikaali

Nuorten illassa vuonna 2012 Tuparit ja 
muut Tuvan nuoret keksivät haluavan-
sa tehdä musikaalin. Pelkkä paperihaa-
va -musikaali toteutettiin vuonna 2013 
Myrsky-hankkeen ja Tampereen kaupun-
gin tuella. Noin 20 nuorta teki teatte-
ri-ilmaisunohjaajan ja musiikinohjaajan 
tuella nuorten omiin kokemuksiin perus-
tuvan käsikirjoituksen. Nuoret valitsivat 
teemaan sopivat laulut, jotka he soittivat 
ja lauloivat itse. He toteuttivat itse myös 
puvustuksen, lavastuksen sekä ääni- ja 
valotekniikan.

Pelkkä paperihaava -musikaali oli kos-
kettava kertomus nuorten kokemista pe-
loista ja unelmista. Nuoret nostivat mu-
sikaalissa esiin teemoja yksin jäämisestä 
ja kiusatuksi tulemisesta aina läheisen 
menetykseen. Musikaali oli kantaaottava 
ja se oli maustettu hyvällä huumorilla. 
Musikaalin ohjasi Maria Halminen, oh-
jaajan assistenttina toimi Emma Kiuru ja 
musiikin toteutuksesta vastasi Elina Salo.

Tuparit eli Tuvan apuohjaajat ovat vuo-
sien varrella järjestäneet ohjelmaa niin 
muille Tyttöjen Tuvan kävijöille kuin 
omalle Tupari-porukalleenkin. Tupariksi 
pääsevät yli 12-vuotiaat Tyttöjen Tuvan 
aktiiviset kävijät, jotka haluavat toimia 
apuohjaajina ja esimerkkinä nuoremmil-
le. Tupariksi on voinut päästä vuodesta 
2004 saakka, jolloin järjestettiin ensim-
mäinen koulutus. Ensimmäisenä vuonna 
Tuparikerhoa kutsuttiin heidän itse kek-
simällään nimellä, Pöllöt plikat. Vuosien 
varrella pidettiin lukuisia Tuparikoulu-
tuksia ja Tupari-iltoja ja vuonna 2009 toi-
minta nimettiin Tuparikerhoksi. 

Tuparit ovat aina vuosittain päättäneet 
mitä haluavat tehdä. Useina vuosina he 
ovat järjestäneet lukuisissa naamiais-
juhlissa monenlaista toimintaa ja keksi-
neet monta upeaa tarinallista ohjelmaa. 
Unelmaleireillä Tuparit ovat vastanneet 
iltaohjelmista, auttaneet päiväohjelman 
järjestämisessä ja siistimisessä. Lisäksi 
he ovat halunneet ideoida ja tehdä kaksi 
musikaalia.

Tutustuimme itse aiheiseen Setan kes-
kusteluillassa, SPR:n kondomiajokort-
ti-koulutuksessa ja keskustellessamme 
seksuaalineuvojan kanssa. Musikaalissa 
kaikki suunniteltiin yhdessä porukal-
la. Halusimme luoda mahdollisimman 
monipuolisia hahmoja, esim. aseksuaali 
poika, lapsen haluava lesbo sekä suku-
puolensa kyseenalaistava henkilö. Va-
litsimme nämä hahmot, koska heidän 
ongelmansa jäävät taka-alalle seksuaali-
kasvatuksessa. 

Biiseistä koottiin puoli tuntia kestävä 
musikaali, jossa kuuden eri kappaleen 
kautta avataan erilaisia aiheeseen liit-
tyviä teemoja huumorin avulla. Tämän 
musikaalin kanssa lähdimme kiertä-
mään Tampereen 8. luokkia. Kiertueen 
yhteen ”sessioon” kuului musikaali ja sen 
jälkeen oppilaat saivat osallistua aiheen 
käsittelemiseen työpajoissa. Ensimmäi-
senä koko ryhmälle esitettiin mielipide-
janakysymyksiä ja sitten pidettiin seksi-
tautien leviämisdemo. Näiden jälkeen 
nuoret saivat vapaasti osallistua pisteille, 
joita olivat seksi-seksuaalisuus-anatomia 
-alias, kondomiajokortin suoritus, kuva-
kollaasi sekä infopiste. 

Tavoitteenamme koko kiertueella oli 
rohkaista nuoria avoimeen keskuste-
luun sekä tuoda monipuolisemmin 
esille aiheita, joista ei riittävästi muuten 
puhuta. Seksi ja seksuaalisuus eivät ole 
tabuja eikä niiden pitäisikään olla, min-
kään ikäisille. Meidän viestimme nuorille 
on se, että melkein kaikki on normaalia, 
eikä ole mikään kiire tehdä asioita vain 
koska kaikki muukin tekevät. Tärkeintä 
on kuunnella omaa fiilistä ja etsiä omia 
tapoja olla oma itsensä.

Musikaali löytyy Kelaamosta ja YouTu-
besta nimellä Iloa! -kiertue. Videoita saa 
jakaa sosiaalisessa mediassa ja siksi video 
on YouTubessa myös yksittäisinä biiseinä, 
että sen jaksaa katsoa kuka vaan ja sitä on 
helpompi myös jakaa somen kautta.

Kiertue toteutettiin Alfred Kordelinin 
Säätiön ja video Pirkanmaan Kulttuurira-
haston tuella! Kiitos projektia tukeneille 
tahoille!

Koko työryhmän puolesta,
– Anna, Emilia, Henriika

Iloa! -kiertueen ohjasi teatteri-ilmaisun 
ohjaaja Iida Sahlman ja musiikin toteu-
tuksesta vastasi musiikinohjaaja Tanja 
Matilainen yhdessä nuorten kanssa. Iloa! 
-kiertueen näytösvaiheeseen osallistui yh-
teensä 6 nuorta. Tämän lisäksi harjoitus-
vaiheessa mukana oli yhteensä 9 nuorta.

Iloa! -kiertue 
- Nuorten musikaali 
seurustelusta ja 
seksuaalisuudesta

Me Ahjolan Setlementin Tyttöjen Tuvan 
nuoret halusimme toteuttaa musikaali-
projektin. Valitsimme aiheiksi seksin, sek-
suaalisuuden ja seurustelun, sillä näistä 
aiheista ei meidän mielestämme puhuta 
kouluissa tarpeeksi, vaikka ne ovat tär-
keitä ja kiinnostavia asioita.

Koulussa opetetaan lähinnä eri suku-
puolielinten välisestä ehkäisystä, eikä 
lähes lainkaan samojen sukupuolielinten 
välisestä ehkäisystä, seksuaalivähem-
mistöistä, sukupuolen moninaisuudesta 
tai sateenkaariperheiden perhesuun-
nittelusta. Oma kokemuksemme seksu-
aalikasvatuksesta on ollut seksitautien 
ja raskaaksi tulemisen ehkäisyyn ja pe-
lotteluun liittyvää. Halusimme, että sek-
suaalisuudesta voitaisiin puhua myös 
positiiviseen sävyyn ja laajemmin kuin 
pelkästään ehkäisynäkökulmasta.

Teimme Tyttöjen Tuvan ohjaajan kanssa 
rahoitushakemuksen ja saimme musi-
kaaliprojektille rahoituksen. Sen avulla 
saimme ryhmälle teatteri-ilmaisunoh-
jaajan ja musiikinohjaajan, joiden kanssa 
lähdimme suunnittelemaan projektia. 
Keksimme ensin aiheet ja ongelmat, jois-
ta halusimme puhua ja lähdimme luo-
maan niihin sopivia hahmoja. Lopuksi 
keksimme laulujen aiheet ja sanoitimme 
kappaleet, jotka musiikinohjaaja sävelsi.
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Ryhmistä iloa arkeen!
I sosisarustoiminnassa ja Tyttöjen Tu-

valla on vuosien varrella kokoontunut 
monenlaisia ryhmiä. Ryhmät ovat syn-
tyneet erilaisista toiveista ja tarpeista ja 
niissä on päässyt harrastamaan ja kasva-
maan omaksi itsekseen. Harrasteryhmis-

sä on tehty mukavia ja mielenkiintoisia 
asioita, liikuttu, tehty kuvataiteita, laitet-
tu ruokaa tai harrastettu vaikka musiik-
kia ja ilmaisua. Näitä ryhmiä on ohjannut 
iso joukko niin ohjaajia, vapaaehtoisia 
kuin lapsia ja nuoria. Kasvuryhmissä on 

saatu monenlaisia eväitä elämään ja iloa 
ja helpotusta arkeen. Tällaisia teemaryh-
miä ovat olleet mm. Pikkusiskojen Maa-
nantaikerho, Voimauttavan valokuvauk-
sen ryhmä sekä Moninaisuus Meissä- ja 
Mimmi-ryhmät.

Ryhmissä tärkeää
• maksuttomuus
• matalan kynnyksen ”harrastus”
• pieni ryhmäkoko
• turvallinen ilmapiiri
• mukavaa tekemistä
• jokainen saa vaikuttaa tekemiseen ja osallistua päätöksentekoon
• jokainen saa kokeilla ja epäonnistua! Yrittäminen, uuden  

oppiminen ja hauskuus ovat tärkeimpiä juttuja!
• järjestetään sellaisia ryhmiä, joita lapset ja nuoret toivovat  

ja joille on tarvetta
Kuvat: 

Pikku Timanttien retki pulkkamäkeen. 
Wauhti-Wilmoissa on riemuittu ja 

riehuttu jo vuodesta 2016.

Tyttöjen Tupa avasi ovensa vuon-
na 2001 ja se oli tuolloin tarkoitettu 
toimintatilaksi ainoastaan Isosis-
ko-Pikkusisko-pareille. Pian kuitenkin 
huomattiin, että Tyttöjen Tuvalle ha-
lusivat tulla myös sellaiset tytöt, joilla 
ei ollut omaa Isosiskoa. Sekä tytöille 
että Sisaruspareille tarjottiin ohjattua 
toimintaa kahdessa aukiolossa ja eri-
laisia askartelu- ja peli-iltoja.

Vuonna 2003 Tuvalla käyville tytöil-
le järjestettiin ensimmäiset omat 
musiikki- ja ilmaisukerhot. Vuonna 
2006 taas järjestettiin Pikkusiskojen 
toiveesta oma tanssiryhmä. Tämän li-
säksi tyttöjä ohjattiin koko ajan Ahjo-
lan Nuorisotoimen harrastekerhoihin 
niin kuin vielä nykyään. Joskus Ahjo-
lan ryhmät kokoontuivat Tuvalla, ku-
ten vuonna 2009 järjestetty Ahjolan 
maahanmuuttajatyttöjen ryhmä.

Vuosina 2002–2014 Tuvalla kokoon-
tui Pikkusiskojen Maanantaikerho, 
joka tunnettiin vuosina 2013–2014 
nimillä Pikkusiskokerho ja Pikku Ti-
mantit. Aluksi on kaksi eri ryhmää 
ala- ja yläkouluikäisille. Välillä toinen 
ryhmä vastaava ryhmä kokoontui 
keskiviikkoisin. Ryhmissä harjoitel-
tiin oman mielipiteen ilmaisua ja 
ryhmätyötaitoja. Pikku Timanttien 
kanssa käytiin myös retkillä, kuten 
kuvista näkyy.

2010-luvun alussa Tuvalla oli ala-
kouluikäisten tyttöjen ohjaamia 
kerhoja. Tytöt ohjasivat mm. Prinses-
sa-askartelukerhoa ja Laulukerhoa. 

Mukana oli aina aikuinen apuohjaa-
ja auttamassa lapsia. Ihanastuttava 
kerhosuunnitelma oli kävijöiden 
keksimällä SOPAU-kerholla (Save Our 
Planet And Us), jossa olisi ollut luon-
nonsuojeluun liittyviä sisältöjä. Vali-
tettavasti tämä hieno idea jäi toteut-
tamatta toisen ideoijan muuttaessa 
pois paikkakunnalta. Tämäntyyppi-
set toiminnat ovatkin oivallinen esi-
merkki siitä miten sosiokulttuurinen 
innostaminen on ollut vahvasti läsnä 
Tyttöjen Tuvalla.

Vuonna 2013 Tuvalla kokoontui 
sosionomiopiskelijoiden ohjaama 
Ihana minä -kerho. Vuonna 2014 pe-
rustettiin lasten ja nuorten toiveista 
Rap- ja roolipeliryhmät.

Vuodesta 2016 lähtien Tyttöjen 
Tuvalla on järjestetty aikaisempaa 
enemmän harrasteryhmätoimintaa. 
Suosittuja harrasteryhmiä ovat ol-
leet taideryhmä, valokuvausryhmä, 
musaryhmä, lauluryhmä, luontoryh-
mä, teatteriryhmä ja Wauhti-Wilmat 
-liikuntaryhmä, jotka ovat keränneet 
vuosien varrella paljon kävijöitä. 
Tuvan harrasteryhmät ovat olleet 
matalan kynnyksen ryhmiä, joissa 
jokainen on saanut turvallisella pie-
nellä porukalla kokeilla ja tehdä mu-
kavia asioita. Näissä ryhmissä ovat 
käyneet erityisesti ne, jotka eivät ole 
uskaltaneet muuhun harrastustoi-
mintaan Tuvan ulkopuolella. Ryhmiä 
ovat olleet tukemassa mm. Suomen 
Kulttuurirahasto ja Alfred Kordelinin 
Säätiö.

Harrasteryhmät
Tuvalla on vuosien varrella jär-
jestetty lukuisia erilaisia toiveista 
syntyneitä työpajoja ja teemail-
toja. Aukioloissa ja tapahtumis-
sa on koettu yhdessä mukavia 
asioita ja opittu uutta. Tapahtu-
mia ovat olleet toteuttamassa 
ohjaajat, lapset ja nuoret, har-
joittelijat, vapaaehtoiset, opiske-
lijat ja muut järjestöt.

Kivaa uuden oppimista
Intialainen tanssi
luova tanssi
luova kirjoittaminen
biisien sanoitus
leivonta
taide
leffat
askartelu
kädentaidot
slimen teko
helmityöt
vaatteiden tuunaus
pukeutuminen
kirppis
tavaranvaihto
teatteri
varjoteatteri
liikunta
rentoutus
kauneudenhoito
hemmottelu

Työpajat 
ja teemaillat

Ammattiesittelyt
Suosituissa 
Äiti-tytär 

-hemmottelupäi-
vissä vanhemmat 
ja lapset nauttivat 

yhdessä

Kulttuurijuhlissa 
on matkattu ruokien 
ja ohjelmanumeroi-

den saattelemana eri 
puolille maailmaa:

Hollanti
USA

Japani
Filippiinit

Brasilia
Korea

Irak

Ranska
Venäjä

poliisikampaaja

lentoemäntä

terveydenhoitaja

fysioterapeutti
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Tyttöjen Tuvan kasvuryhmät alkoi-
vat vuonna 2010. Voimauttavien 
valokuvien, eheyttävien valokuvien 
ja Tyttöjen Tuvalla tuttavallisemmin 
kutsuttujen ”Ihanakuvien” ottami-
nen on ollut vuosien varrella tärkeä 
asia sekä aukioloissa, leireillä että 
eri kokoisissa pienryhmissä. Ihana-
kuvien avulla on tarjottu lapsille ja 
nuorille itsetuntoa vahvistavia ko-
kemuksia, joiden avulla voi nähdä 
itsensä kauniina, juuri sellaisena 
kuin on. Valokuvaustilanteet ovat 
olleet rentoja ja hauskoja. Lapset ja 
nuoret ovat saaneet toivoa millaisia 
kuvia heistä otetaan ja he ovat saa-
neet itselleen mieluisia, onnistunei-
ta omakuvia. 

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja on 
harjoiteltu vuonna 2016 Friends-ryh-
missä ja vuodesta 2017 alkaen tyttö-
jen Mimmi-ryhmissä sekä vuodesta 
2018 alkaen kouluilla ja Tuvalla jär-
jestetyissä tyttö- ja poikaryhmissä. 
Mimmi- ja kouluryhmät ovat olleet 
yhdistelmä erilaisia ryhmämene-
telmiä. Käytössä ovat olleet mm. 
Friends-, Voimaneidot-, Bella-, Do-
ven Self-Esteem- ja AART-ryhmäme-
netelmät sekä Turvataitoja lapsille-, 
Amnestyn Mun rajat-, Suomen Mie-
lenterveys ry:n ja Mervi Juusolan 
Hyvä minä! ja Minä en suostu kiusat-

Kasvuryhmät
tavaksi -materiaalit ja erilaiset draa-
ma- ja  rentoutusmenetelmät.

Sukupuolen moninaisuus -ryhmä 
alkoi keväällä 2016. Kouluissa huo-
mattiin, että Tampereella ei ollut alle 
16-vuotiaiden vertaisryhmää suku-
puoltaan pohtiville. Ryhmän tarve 
nousi vahvasti myös lasten ja nuor-
ten parista ja se on koettu todella 
tärkeänä. Ryhmä perustettiin yhteis-
työssä Seta ry:n kanssa ja se on toimi-
nut aina vertaisohjaajien ohjaamana 
ja mukana on ollut aina yksi ohjaaja.

Vuonna 2018 Sukupuolen moni-
naisuus -ryhmästä tuli Moninai-
suus Meissä – avoin ryhmä. Se on 
vertaistukiryhmä sukupuoltaan ja 
seksuaalista suuntautumistaan sekä 
identiteettiään pohtiville sateenkaa-
rilapsille ja -nuorille. 

Kasvuryhmiä ovat olleet vuosien 
varrella myös Tupari-illat, Nuorten 
illat ja Kuvataideryhmät, joissa on 
jaettu luottamuksellisesti elämän 
iloja, suruja ja haasteita ja saatu 
apua, tukea ja neuvontaa.

Moninaisuus Meissä -ryhmässä 
voi pohtia omaa itseään.

Tyttöjen Tuvan lasten ja nuor-
ten identiteettiä, minäkuvaa, 
itsetuntoa ja terveellisiä elämän-
tapoja on tuettu lukuisissa työ-
pajoissa ja teemailloissa. Monen-
laisia toiminnallisia tuokioita on 
järjestetty aukioloissa teehetken 
jälkeen, viimeksi 20-vuotisjuhla-
vuoden teemakuukausien aika-
na. Työpajoja on ollut aina myös 
Prinsessapäivän ja Synttärijuhli-
en tehtäväradoilla juhlateeman 
mukaisesti. Osa juhlavieraista 
on rakastanut ratoja, toisille ne 
eivät ole aina olleet mieluisinta 
ohjelmaa.

Tyttöjen Päivänä ja Naisten päi-
vänä on pohdittu tyttönä ja nai-
sena olemisen iloja ja haasteita 
meillä ja muualla. Erityisesti nuo-
ret ovat halunneet pohtia elä-
mää, identiteettiään ja valintoja. 
Siksi Nuortenillat ja Tupari-illat 
ja sekä nuorten yökylät ovat ol-
leet suosittuja. Viime vuosina on 
myös pohdittu seksuaalisuutta 
seksuaalineuvojien juttutuo-
kioissa. Viime vuosina lähikou-
lujen oppilaille on tarjottu jut-
teluaikaa ja seksuaalineuvontaa 
välitunneilla.

Kasvupajat 
ja teemapäivät

hyvinvointi

Aiheina

tunteet
mielenterveys minäkuva
ihanakuvat itsetunto

luovuus rohkeus
vaikuttaminen

yhdenvertaisuusmediataidot

seksuaalisuus
päihteet

T yttöjen Tuvalla on jo vuosien ajan ol-
lut perinteenä, että Tyttöjen Tuvalta 

lähtevälle harjoittelijalle tai työntekijälle 
annetaan läksiäislahjaksi Taikapehmo eli 
pehmolelu, jolle on tehty taika. Kun vii-
meisen aukiolon teehetkellä vietetään 
harjoittelijan tai työntekijän läksiäisiä, 
tehdään hänelle myös pehmolelutai-
ka. Henkilölle on valittu häntä kuvaava 
pehmolelu, joka laitetaan teehetkellä 
kiertämään pöydän ympäri. Jokainen 
saa pehmolelun vuorollaan itselleen 
ja saa ajatuksen voimalla ”varastoida” 
Taikapehmoon hyvää mieltä, hauskoja 
juttuja, positiivista mieltä ja onnen toi-
votuksia. Lopuksi pehmolelu annetaan 
mukaan Tuvalta lähtevälle. Sieltä hän voi 
tarvittaessa ammentaa hyvää mieltä ja 
tsemppiä. Tarinan mukaan positiivisuus 
ja hyvät ajatukset eivät milloinkaan lopu, 
vaikka henkilö tarvitsikin niitä välillä 
käyttöönsä enemmän.

Taikapehmo on persoonallinen ja hen-
kilökohtainen jäähyväinen Tuvan väeltä 
ja se kulkee harjoittelijan tai työntekijän 
mukana kohti uusia seikkailuja. Jokai-
selle lähtijälle muistutetaan, että kaikki 
ovat aina jatkossakin tervetulleita käy-
mään Tuvalle. Voit lähteä Tyttöjen Tuval-
ta, mutta Tyttöjen Tupa ei lähde sinusta. 
Ovet ovat aina avoinna jos mieli halajaa 
takaisin!

Taikapehmo

Monet teistä tietävät pehmole-
lutaian, jota tehdään muistoksi 
yhteisestä ajasta Tuvalla lopetta-
ville. Omalla Taikapehmollani oli 
rankempi matka uuteen kotiinsa 
luokseni. 

Viimeisenä työpäivänäni Tuval-
la joulukuussa 2015 sain lahjaksi 
Helmiina-pehmopupun. Jokainen 
paikalla ollut välitti pupun kautta 
muistokseni ihania ajatuksia. Kun 
olin päässyt töistä kotiin, en enää 
löytänyt pupua mistään. Illan ai-
kana etsin sitä kaikkialta kotoani 
tuloksetta. Silloin tajusin, että Hel-
miinan on täytynyt hukkua jo mat-
kalla. Olin surullinen, sillä pupu oli 
tärkeä muisto ajastani Tuvalla. Lo-

pulta luovuin etsinnöistä ja illalla 
ennen nukkumaanmenoa valitin 
asiasta kaverilleni. 

Aamulla herätessäni samainen ka-
verini oli laittanut minulle kuvan 
Helmiinasta hänen työpaikkansa 
kenkähyllyltä. Hän oli löytänyt pu-
pun aamulla puistonpenkiltä lu-
mikasan alta. Olin hyvin helpottu-
nut, että sain maskottini takaisin. 
Oli ihanaa, että joku oli nostanut 
Helmiinan puistonpenkille odotta-
maan omistajaansa. Nyt meillä on 
jo melkein neljä vuotta tyytyväistä 
kämppiselämää takana eikä Hel-
miina ole sen koommin lähtenyt 
seikkailemaan omille teilleen.

P ena eli Pentti on kaikkien tyttöjentupalaisten yh-
teinen poikaystävä, josta on vuosien varrella ol-

lut suurta kilpailua. Pena on siis Tyttöjen Tuvan mas-
kotti, joka on ollut mukana monissa tapahtumissa 
ja leireillä. Penanpäiväjuhlia pidettiin joitain kertoja 
maaliskuun 21. päivän kieppeillä.

Pena

Essi

Helmiina-taikapupu



T yttöjen Tuvalla on vuosien varrella 
päästy juhlimaan naamiaisia kahdes-

ti vuodessa. Ensimmäisiä Halloween-juh-
lia vietettiin Tyttöjen Tuvan avajaisten 
yhteydessä syksyllä 2001. Siksi Isosisa-
rustoiminnan ja Tyttöjen Tuvan synt-
tärijuhlia vietetään yhä marraskuussa. 
Prinsessapäiviä taas on juhlittu keväästä 
2003 asti huhtikuun tienoilla. Vuonna 
2019 Prinsessapäivä nimettiin kävijöiden 
aloitteesta Kuninkaallisiksi naamiaisiksi.

Kauhistuttavia Halloweenjuhlia, Synttä-
rijuhlia eli Synttärinaamiaisia on vuosien 
varrella järjestetty niin Tyttöjen Tuvalla 
kuin muissa Ahjolan tiloissa ja kerran 

Prinsessoja 
ja kauhun hetkiä!

jopa retkiolosuhteissa Nutturan kesäko-
dissa Ylöjärvellä. Juhlaohjelma on kierty-
nyt eri vuosina Tupareiden, kävijöiden ja 
ohjaajien keksimien karmivien teemojen 
ympärille. Rohkeutta, itsevarmuutta ja 
yhdessä toimimisen ja itsensä arvostami-
sen taitoja on harjoiteltu mm. Haulitor-
nin Neidon tarinan, Lady Burgenheimin 
linnan arvoituksen, Sirkenralin rohke-
uskokeen, Keijukaispölyä ja auringon-
säteitä -tarinan sekä Supersankariseik-
kailun avulla. Juhlien karmivat tarjoilut 
ja ohjelmanumerot ovat vuosi toisensa 
jälkeen kauhistuttaneet ja hihityttäneet 
juhlijoita!

Halloween-menu 
(Syö jos uskallat!!!)

PÄÄRUOKA 
• Muukalaismuhennos
• Villiintyneen vegataristin 

sekametelisoppa
• Jättikärpäsen silmän 

verkkokalvot
• Noidan korvavaikku 
• Lepakon kylkiluut
• Ötökän plöräys
• Mörön turaus
• Velhon yökkäys
• Mädäntynyt sammakonreisi
• Kovettuneet aaveen suolet
• Pallokalan aivot

JÄLKIRUOKA
• Hämähäkinsylkikakku
• Kuolleen Gertrud-mummun 

mutakakku
• Lokinläjälautanen
• Matoja, örkkejä, 

heinäsirkkoja ja silmiä

JUOMAT
• Sammakon kutu
• Nahkiaisen aivomehu

P rinsessapäivä syntyi, kun ohjaajat 
kuulivat kävijöiden unelmat päi-

västä, jolloin kaikki voisivat pukeutua 
prinsessoiksi ja syötäisiin ihania herkku-
ja. Naamiaiset olivat niin suuri menes-
tys, että niitä on siitä lähtien järjestetty 
vuosittain. Prinsessapäivien teemoja 
ovat olleet mm. tanssiaiset, prinsesso-
jen käytöskoulu, eri maiden prinsessat, 
Prinsessa Ruususen Pahattaren tarina ja 
Avaruusseikkailu. Monesti ihanan teke-
misen taakse on piilotettu kasvatukselli-
sia teemoja kuten hyvien käytöstapojen 

opettelua, itsetuntotehtäviä, kehoposi-
tiivisuutta, tunnetaitoja tai rasismin vas-
taista ajattelua. 

Useina vuosina sekä Prinsessapäiväs-
sä että Halloweenjuhlassa Tuparit eli 
Tuvan apuohjaajat ovat olleet suurena 
apuna niin ohjelman suunnittelun kuin 
toteutuksenkin suhteen. Vuosien varrel-
la Tuparit ovat järjestäneet mm. lukuisia 
rastireittiratoja eri teemoilla, pitäneet 
jäätelöbaaria ja muotinäytöksiä.
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Haulitornin Neidon tarina
E räs kaunis neito asui Ylä-Voi-

man talon alakerrassa vuosi-
kausia ennen kuin Tyttöjen Tupa 
muutti tiloihin. 

Neito käveli usein niityllä kerää-
mässä kukkia. Kukat hän kuivasi ja 
myi torilla, näin hän tienasi elan-
tonsa. Neidolla oli unelma suuresta 
viljelysmaasta, jossa hän voisi kas-
vattaa kurpitsoja.

Hän valitti usein ääneen. – Olisi-
pa minulla ystäviä, joiden kanssa 
viljellä ja jotka piristäisivät iltojeni 
apeutta…

Eräänä aavemaisena syysiltana, 
kun tuuli ulvoi puissa, hän katsoi 
ulos pimeyteen kotinsa ikkunas-
ta. Neito toivoi näkevänsä jonkun, 
joka voisi olla ystävä. Ulkona ei nä-
kynyt kuin tyhjyyttä ja pimeyttä. 

Neito näki ikkunasta vain oman 
kuvansa heijastuksen. Mutta yht-
äkkiä, kun neito katsoi tarkemmin, 
hän näki Haulitornin vieressä kirk-
kaasti loistavan hahmon.

Neito juoksi ulos katsomaan tuo-
ta hahmoa. – Jospa meistä tulisi 
ystävät ja voisimme päivät pitkät 
olla niityllä keräämässä kukkia! 
Hän ajatteli mielessään. – Ehkäpä 
voisimme alkaa yhdessä kasvatta-
maan kurpitsoja, joista saisi kurpit-
sahilloa lettuihin! Ajatus sai neidon 
hymyilemään.

Ulkona puhalsi kylmä tuuli, eikä 
kirkkaasti loistavaa hahmoa nä-
kynyt enää missään. Neito juoksi 
kylmissään takaisin sisälle. Hän oli 
harmissaan, sillä hahmo oli poissa. 
Seuraavana iltana neito meni jäl-
leen ulos katsomaan, josko lois-

tava hahmo olisi taas ilmestynyt. 
Hän kiipesi tällä kertaa Haulitor-
niin nähdäkseen paremmin. Tällä 
kertaa neito ei halunnut tulla enää 
alas. Haulitorni muuttui nopeasti 
neidon kodiksi. Siellä hän viettää 
aikaansa nukkuen ja illat ja yöt 
valvoen, koska iltaisin kirkkaasti 
loistavia hahmoja ilmestyy tuhan-
sittain ylös taivaalle.

Uuden Tyttöjen Tuvan ensimmäi-
sen syksyn Halloween-juhlassa 
neidolta kysyttiin voisiko hänen 
vanhaa asuntoaan pitää Tupana. 
Neito myöntyi pyyntöön. Aina vä-
lillä hän saapuu Tyttöjen Tuvan 
aukioloon vierailemaan, jotta ei 
tuntisi itseään yksinäiseksi. Hänen 
läsnäolonsa saattaa aistia rauhalli-
sesta ja lempeästä tunnelmasta.

Uuden Tuvan kummitusjuttu oli 
ohjaajien keksimä tarina, jota käy-
tettiin ryhmäyttämiseen ja uuden 
tilan vakiinnuttamiseen. Tämä ta-
rina on yhdistelmä vuosien 2001 ja 
2007 Halloweenjuhlien tarinoita. 
Ohjaajat muistivat vastaavan kum-
mitusjutun omilta kouluajoiltaan ja 
keksivät sen myöhemmin ohjaaja-
koulutuksen materiaaleista.

Vuosien varrella Tuvan tapahtumis-
sa on kerrottu sekä ohjaajien että 
Tupareiden keksimiä tarinoita ja 
tehty tehtäviä, joissa lievitetään yk-
sinäisyyttä, vahvistetaan itseilmai-
sua, tunnetaitoja ja itsetuntoa ja 
parannetaan kaverisuhteita. Tuvan 
tarinoissa kaikki otetaan mukaan, 
ketään ei jätetä yksin eikä ketään 
kiusata.

U nelmaleiri on Tyttöjen Tuvan perin-
teinen kesäleiri, jota on järjestetty 

vuodesta 2003 lähtien. Unelmaleirin 
nimi keksittiin ensimmäisen leirin suun-
nittelupalaverissa. Mietittyään leirin oh-
jelmaa työntekijät ja ohjaajat totesivat, 
että on kuin unelma, että kerrankin saa 
suunnitella tarpeeksi leiriohjelmaa ty-
töille. Vuosien varrella leirejä on järjestet-
ty eri leirikeskuksissa. Aluksi unelmoitiin 
Viljakkalan Kesärannassa vuosina 2003–
2005. Tämän jälkeen suurin osa leireistä 
on järjestetty Vähäsillan leirikeskuksessa 
Viitapohjassa, Tampereen maaseudulla.

Unelmaleirin tarkoituksena on ollut 
tarjota ihania kesäisiä elämyksiä ja mo-
nipuolista tekemistä luonnon helmas-
sa, mökkimäisessä tunnelmassa. Leirin 
teemoina ovatkin vuosien varrella usein 
olleet luonto, metsä, tarinat ja perinteet. 
Unelmaleiristä unelmaa tekevät uudet ja 
vanhat ystävät, lukuisat elämykselliset 
ohjelmanumerot, hyvä ruoka ja jokapäi-
väinen saunominen, uiminen ja iltaoh-
jelma. Sekä tietenkin kikatus omien huo-
nekavereiden kesken silloin, kun pitäisi 
alkaa nukkumaan…

Unelmaleirit
Leirillä on usein ollut kolme teemapäi-
vää. Kädentaitopäivästä, liikuntapäiväs-
tä ja hemmottelupäivästä mieliin ovat 
painuneet monenlaiset taideteokset, as-
kartelut ja kankaanpainannat, unelma-
olympialaisten huulipunanvieritys, lypsy 
ja nuorallatanssi sekä hemmottelevat 
jalkakylvyt luonnonkukkien kera. Leirin 
tärkeänä kohokohtana monelle on ollut 
lisäksi ohjelmallinen leirikaste-teemara-
ta, jonka jälkeen kaikki leiriläiset kaste-
taan unelmaleiriläisiksi ripsauttamalla 
muutama vesipisara kasvoille.

Leirillä on aina päässyt tutustumaan it-
seensä paremmin tehtävien ja esimerkik-
si ihanakuvien avulla. Monissa touhuissa 
on päässyt myös opettelemaan yhdessä 
toimimista ja itsevarmuutta. Tyttöjen 
Tuvan Tuparit eli apuohjaajat ovat joka 
vuonna olleet mukana leirin suunnitte-
lussa, ottaneet vastuuta iltaohjelmista 
ja avustaneet ohjaus- ja siistimistehtä-
vissä. Lukuisia leirejä muonittanut Eeva 
Kivikoski on ansainnut kunniamaininnan 
maittavien pöperöiden loihtimisesta ja 
täysistä mahoista!

Esko
Eräällä ensimmäisistä Unelmalei-
reistä tapahtui kummia. Ennen 
leirille lähtemistä ohjaajat kertoi-
vat Tuvan apuohjaajille eli Tupa-
reille, että leirille tulee eräs mies. 
Esko oli 47-vuotias mies ja hänen 
kengänkokonsa oli 47. Kun pääs-
tiin Unelmaleirille, paljastui, että 
kyse olikin tyynystä! Unelmaleiri-
läiset ja viisi Tuparia eivät olleet-
kaan enää niin järkyttyneitä.

Tupareiden maskotti Esko-tyyny 
on kulkenut heidän matkassaan 
jo vuosia. Se on ollut avustamas-
sa Tupareita monissa ohjelmissa, 
erityisesti Unelmaleirillä. Esko 
taitaakin olla se, joka on käynyt 
useimmin Unelmaleirillä!
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Tyttöjen Tuvalla 
juhlitaan, 
lomaillaan
ja retkeillään 
yhdessä

Tammikuu

Heinäkuu

Elokuu

• Ystävänpäiväkekkerit (2006–)

• Hiihtoloma
• Tupapäivä (2002–)
• Hiihtolomahulinat:  

uimahalliretki, luistelua 
(2014–)

• Yökylä (2008–)

• Pentin eli Penanpäivä- 
juhla (2008–)

• Naistenpäivän juhla 
(2005–)

• Prinsessapäivä 
(2003–2018) 

• Kuninkaalliset 
naamiaiset 
(2019–)

• Vappuhulinat 
• Kevätkauden päätösjuhla,  

teekutsut (2006–)

• Tyttöjen Tuvan kesäpäivät (2003–)
• Unelmaleiri (2003–)
• Retki Viikinsaareen (2001, 2004–)
• Retki Särkänniemeen (2005–)
• Tupapäivä (2004–)
• Yökylä (2005–)
• Päiväleiri kaupungissa  

(2016)

• Kesätauko juhannuksesta  
koulun alkuun

• Syysloma
• Tupapäivä (2005)
• Retket (2010, 2013, 2016) 
• Yökylä (2002, 2005–)

• Tyttöjen Päivän  
juhla (2013–)

• Halloween-juhla (2001–2011)
• Tuvan synttärijuhla (2012–2015)
• Tuvan synttärinaamiaiset (2016–)

• Suomi 100-juhla (2017)
• Joulujuhla (2000–)
• Joulutauko koulun 

alkuun saakka

Mukana yhteistyötapahtumissa
• Järjestö- ja vapaaehtoistyömessut (2003–)
• Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma  

2(0.11. 2004–2014)
• Tesomapäivä (2007–2015)
• Chill House (2009–2015)
• Nuorisotyöviikko (2015–)

Vuonna 2002 päätettiin ensi kertaa yö-
pyä yhdessä Tuvalla. Uuden Tuvan avat-
tua nykyisissä tiloissa vuonna 2005 Yö-
kylistä tuli pysyvä osa ohjelmaa. Tyttöjen 
Tuvan yläkerrassa on nukkunut vuosien 
varrella siskonpetissä satoja onnellisia 
lapsia ja nuoria!

Yökylä alkaa tavallisesta aukiolosta, jos-
sa saa tehdä mitä haluaa. Illalla syödään 
yhdessä lämmin ruoka, jonka jälkeen 
illan aikana saa syödä omia herkkujaan. 
Ruoan jälkeen Tuvan pitkät pöydät ja 
tuolit siirretään sivuun ja lattia siivotaan. 
Sen jälkeen jokaiselle löydetään oma 
nukkumapaikka.

Sitten alkaa ajanvietto alakerrassa. Yh-
dessä tanssitaan, leikitään, pelataan, 
lauletaan, jutellaan, syödään herkkuja 
tai katsotaan yhdessä elokuvia. Sitten 
pestään hampaat. Ensin menevät nuk-
kumaan pienimmät, joille luetaan ilta-
satu. Lopuksi unille kömpivät kaikkein 
isoimmat. Aamulla ihanan uninen joukko 
tassuttelee pesulle, pakkaamaan tavaroi-
taan, siivoamaan ja syömään aamupalaa. 
Ja sitten saa taas leikkiä, kunnes on ko-
tiinlähdön aika.

Yökylä on 
täynnä riemua!

Hatanpään Arboretumin piknik

Retkikohteita

Särkänniemen eläintarha

Muumilaakso

Helsingin IKEA

Kotieläintila

Kesäkoti Nuttura

Pää edellä -teatteri ja näyttely

Maailman ihanin tyttö -näyttely

City-seikkailu

Hämeen linna

Retki Peikkometsään
Korkeasaari ja suklaatehdas

RavintolaKidSing-kuvaukset
FunPark ja Ideapark

Matka maailman ympäri -retkiPoliisimuseo

Sauna ja grillaus Teatterin lastennäytelmät

Linnanmäki

Heureka

Gladiaattorit-tv-ohjelman kuvaukset

Pähkinänsärkijä-baletin harjoitukset

Tampereen ja Turun Tyttöjen Talot
Uimahalli

Luistinrata Frisbeegolfrata

Musikaalin avoimet harjoitukset
Kissakahvila

Vapriikki

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu
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H uhutaan, että Tyttöjen ja Poi-
kien Tuvan tiloissa on kummi-

tellut jo jonkin aikaa. Kummituksia 
on havaittu vuosien aikana useita. 
He ovat luonteeltaan hyvin erilaisia 
ja heidän läsnäolonsa voi aistia ja 
huomata eri tavoilla. Joskus tavarat 
siirtyilevät paikasta toiseen, huo-
neet voivat olla hieman sotkussa 
aamuisin, tavarat ovat kateissa tai 

tekniset laitteet eivät toimi kunnol-
la. Myös Tuvan tunnelmasta voi ais-
tia tietyn kummituksen läsnäolon.

Vaikka kummitukset voidaan kuva-
ta usein aika pelottaviksi, ei Tuvan 
kummituksia tarvitse kuitenkaan 
pelätä. He ovat hyväntahtoisia ei-
vätkä halua pahaa kenellekään. 
Usein heidät saatetaan vain hel-

posti unohtaa, minkä vuoksi he 
yrittävätkin tehdä itseään näky-
vämmiksi tavaroiden siirtelyillä, 
sotkuilla, tunnelman muutoksilla 
ja muilla jekuilla. Nyt haluamme-
kin muistaa heitä oikein kunnolla 
ja esittelemme Tuvan tällä hetkellä 
näkyvimmät kummitukset.

Tuvan kummitukset

Kummitustarinat 
perustuvat opettajakoulutuksen 

materiaaleista poimittuun ryhmäyttämis-
menetelmään. Kummitusten avulla on vuosien 

varrella vahvistettu Tuvan yhteishenkeä 
sekä elävöitetty toimintaa.

NEITO 
lempeä rauhan rakastaja

Neito on lempeä ja luonteeltaan hyvin rauhallinen kummitus. Hän 
asustelee Tuvan vieressä sijaitsevassa Haulitornissa. Sanotaan, että 
kun Haulitornissa palaa valo, Neito on kotona. Hän tulee usein vie-
railemaan Tuvan aukioloihin ja luo läsnäolollaan hyvin rauhallis-
ta ja lämmintä tunnelmaa. Erityisesti hän rakastaa tee- ja ren-
toutushetkiä! Kerrotaan, että Neidolla on kaksoset Onni ja Enni 
yhdessä aikoinaan Tuvalla havaitun Otto-kummituksen kanssa. 
Heitä ei kuitenkaan Tuvalla usein havaita, koska kaksoset halua-
vat jatkuvasti leikkiä Oton kanssa piilosta.

DIRK 
hassu ja luova 
keppostelija

MAKI 
ujo ja hiljainen 
tekniikkanero

SISU 
sisukas 
voimanlähde

Dirk on kummitus, joka ra-
kastaa keppostella. Hän siir-
telee usein tavaroita vääriin 
paikkoihin ja jättää joskus 
pieniä kompastusansoja lat-
tialle. Dirk tykkää huumoris-
ta ja hän on usein läsnä sil-
loin, kun Tuvalla nauretaan, 
kerrotaan hauskoja tarinoita 
ja vitsejä tai kun kävijät esit-
tävät hienoja esityksiä. Hän 
viihtyykin eniten teatteri-
huoneessa.

Maki on luonteeltaan hie-
man ujompi ja hiljaisempi 
kummitus eikä hänen läsnä-
oloaan havaitse niin selkeäs-
ti. Hänet voi kuitenkin aistia 
kaikenlaisen elektroniikan 
lähellä ja Tuvalla kerrotaan, 
että Maki on tekniikan kum-
mitus. Hän saattaa usein 
aiheuttaa sekaannuksia 
tietokoneisiin ja erityisesti 
toimiston tulostimeen. Maki 
viihtyykin eniten toimistos-
sa ja on usein läsnä silloin, 
kun Tuvalla on vähemmän 
kävijöitä tai kun tehdään hil-
jaa ja rauhas-
sa tarkkoja 
toimisto-
töitä.

Sisu on uusin 
Tuvalla ha-
vaittu kum-
mitus. Sisulla 
on nimestään 
päätellen hyvin 
sisukas luonne. 
Hän omaa voi-
makkaan tem-
peramentin eikä 
anna helpolla pe-
riksi. Parhaimmillaan 
Sisun läsnäolo tuo Tuvalle 
hyvää energiaa ja auttaa 
jaksamaan sekä tekemään 
hyviä päätöksiä, mutta pa-
himmillaan hän saattaa suu-
tuspäissään heitellä tava-
roita lattialle sekä rikkoa eri 
asioita. Onneksi Sisu on kui-
tenkin enimmäkseen hyvän-
tuulinen ja osaa useimmin 
hillitä kiukkunsa.
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MAALI

LÄ
HT

Ö
1. Mikä tekee sinusta ihanan? (Kysymyksiin vastannut/imitaatioon osallistunut 
  saa liikkua yhden ruudun eteenpäin.

3.  Kerro mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa.

5.  Esitä lempieläintäsi. Muut pelaajat arvaavat mikä eläin olet.

7.  Mikä on paras tekeminen tuvalla?

13.  Olet auttanut teehetken/ välipalan laitossa. Voit siirtyä neljä ruutua eteenpäin.

18.  Olet juossut sisällä ja kaadut kovalle lattialle! AUCH! Odota yksi pelivuoro.

19.  Mikä on paras kokemuksesi tuvalla?

22.  Olet sotkenut teatterihuoneessa ja sinut pydetään siivoamaan jälkesi. 
  Palaa 2 ruutua taaksepäin.

24.  Vaihda paikkoja johtavan pelaajan kanssa!
  (Jos olet jo johtava pelaaja, jää paikallesi ja odota yksi vuoro.)

25.  Kerro jotakin sinulle tärkeästä henkilöstä muille pelaajille.

27.  Lohdutit kaveriasi kun hänellä oli paha mieli. Siirry 3 ruutua eteenpäin.

28.  ÄÄK! Et käyttänyt alikulkutunnelia ylittäessäsi tietä! Palaa takaisin alkuruutuun!

29.  Kaverisi mehu kaatuu lattialle ja menet auttamaan! Mene 2 ruutua eteenpäin! 

34.  Yritä saada pelikaverisi nauramaan!

39.  Mikä on lempiruokasi? 

41.   Haaste! Hoe mustan kissan paksut posket 4 kertaa. Jos onnistut, 
  pääset 3 ruutua eteenpäin.

46.  Kerro yksi lempielokuvistasi.

52.   Imitoi yhtä pelikavereistasi! Muut pelaajat arvaavat ketä esität.

54.   Et vienyt astioitasi teehetken/ välipalan jälkeen. Palaa 1 ruutu taaksepäin.

55.  Pelatkaa kivi, paperi, sakset! Voittaja pääsee 2 ruutua eteenpäin.

61.   Rikoit pleikkarin! Palaa yksi ruutu taaksepäin ja odota yksi pelivuoro.



K uvittele, että on kesä. Aurinko 
paistaa. Kävelet niityllä, jossa 

on paljon erilaisia kukkia. Tunnet 
kukkien tuoksun. Lempeä tuuli pu-
haltelee hiuksiasi. Niityllä lentelee 
paljon kauniita perhosia ja aurinko 
paistaa lämpimästi.

Niityn takana on metsä. Kävelet 
metsän reunaan ja lähdet kulke-
maan metsäpolkua pitkin. Aluksi 
metsässä on valoisaa, koska puut 
kasvavat harvassa, mutta vähitellen 
kasvillisuus tihenee ja tulee hieman 
hämärämpää. Silti on lämmintä.

Polku, jota kävelet, nousee mäelle. 
Mäen päällä metsä on niin tiheää, 
ettet näe, mitä siellä on. Siksi häm-
mästytkin, kun mäelle tullessasi näet 
pienen mökin. Katselet hetken mök-
kiä, kävelet sen luo ja koputat ovelle.

Joku ihana henkilö avaa oven ja 
koska tunnet itsesi tervetulleeksi, 
astut ovesta sisään. Hän tervehtii 
sinua sydämellisesti ja ohjaa sinut 
istumaan mukavaan paikkaan.

Tämä viisas hahmo pyytää sinua 
miettimään, mitä sinulla on sel-
laista, jota et tarvitse. Se voi olla 
esimerkiksi asia, joka suututtaa tai 
harmittaa sinua. Asia, josta olet 
kateellinen jollekin tai joku muu 
sellainen ajatus, huoli tai tunne, 
jota kannat mukanasi ja jota ilman 
sinun olisi helpompi olla.

Annat valitsemasi asian hahmolle, 
joka ottaa sen vastaan ja kiittää si-
nua. Tunnet olosi kevyemmäksi ja 
onnellisemmaksi nyt, kun sinulla ei 
ole enää tuota murhetta mukanasi. 
Olet helpottunut ja aiot lähteä mö-
kistä, kun hahmo antaakin sinul-
le paketin. Se on kauniin värinen 
ja siinä on iso rusetti. Hän kertoo, 
että paketissa on jokin taito tai tie-
to, jota tarvitset. Paketin saa avata 
vasta niityllä. Otat paketin käsiisi ja 
menet ovesta ulos.

Lähdet kulkemaan alaspäin samaa 
polkua, jota tulit mökille. Kannat 
pakettia mukanasi. Vähitellen met-
sä muuttuu valoisammaksi ja näet 

niitylle, josta lähdit. Mietit, mitä 
saamasi paketin sisällä on. 

Kuljet metsästä niitylle. Siellä on 
paljon erilaisia kukkia. Tunnet kuk-
kien tuoksun. Lempeä tuuli pu-
haltelee hiuksiasi. Niityllä lentelee 
paljon kauniita perhosia ja aurinko 
paistaa lämpimästi. 

Kävelet niityn laitaan. Siellä on kivi, 
jolle istut. Sinua jännittää hieman, 
kun avaat pakettiasi.

Avaat nauhat ja siten paperin. Pa-
ketista löytyy yllätys. Katso sitä. Et 
ehkä heti tiedä, mikä se on. Mutta 
kuten hahmo sanoi, se on jokin tai-
to tai tieto, jonka tarvitset.

Saatat jo huomata, mikä se on, 
mutta ellet vielä ymmärrä lahjaasi, 
huomaat sen myöhemmin. Ehkä 
se on seuraava taito, jonka opit, tai 
tärkeä tieto, jonka löydät. Ehkä se 
on onnistumisen kokemus.

Lähdet onnellisena kotiin päin.

LAHJA - mielikuvarentoutus
1. Kuinka monta kettua kirjasta löytyy?

2. Minkä nimistä lehteä Tyttöjen Tuvalla on julkaistu?

3. Milloin oli ensimmäinen Tyttöjen Tuvan Unelmaleiri?

4. Minkä nimiset musikaalit Tyttöjen Tuvan nuoret ovat tehneet?

5. Kuka on Tuvan uusin kummitus?

6. Millä nimellä kutsutaan Tyttöjen Tuvan apuohjaajia?

7. Mikä perinne liittyy pehmoleluun ja työntekijän/ harjoittelijan läksiäisiin?

8. Minkä niminen on Tupareiden maskotti (tyyny)?

9. Millaista toimintaa Ahjolan Poikatyöllä oli ennen Poikien Tupaa?

10. Milloin koulutettiin ensimmäiset Isoveljet?

11. Missä tilaisuudessa kävijät voivat joka kuukausi vaikuttaa Tuvan asioihin? 

12. Mitä Tyttöjen Tuvan tuotetta on myyty myös kirjakaupoissa?

13. Milloin alkoi Pikkusiskojen maanantaikerho, joka myöhemmin tunnettiin  
myös nimellä Pikkusiskokerho ja Pikku Timantit?

14. Millaisia juomia Halloween-juhlissa on ollut tarjolla?

15. Mihin Neito muutti Tyttöjen Tuvalta?

VASTAUKSET:
1. 12 kpl   2. Prinsessasanomat   3. 2003   4. Pelkkä paperihaava ja Iloa! -kiertue   5. Sisu   6. Tuparit   7. Pehmolelun taika   
8. Esko   9. Tunne- ja vuorovaikutustaitoryhmiä kouluilla   10. Vuonna 2018   11. Tupaneuvosto   12. Ihanakuva-kalenteria   
13. Vuonna 2002   14. Sammakonkutu ja Nahkiaisen aivomehu   15. Haulitorniin

Tietovisa
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T yttöjen Tuvalla on vuosien var-
rella askarreltu sadoittain aja-

tuskortteja. Toiminnassa suosittuja 
aforismeja ja voimauttavia ajatuk-
sia on korteissa kuvitettu lehdistä 
leikatuilla kuvilla. Ajatuskorteilla 
on mainostettu Isosisarustoimin-
taa ja Tyttöjen Tupaa erilaisissa ta-
pahtumissa.
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