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Isosisarus-
toiminta

Ahjolan
Poikatyö

Ty�öjen
Tupa

Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja 
poikatyössä huomioidaan sukupuolen 

erityispiirteet ja ohjaajilla on herkkyyttä 
havaita sukupuolen monimuotoisuuden 

merkityksiä ja vaikutuksia lasten ja 
nuorten elämään. Toiminnassa jokainen 

voi pohtia, ilmaista ja ilmentää omaa 
itseään ja saada tukea löytääkseen 
omanlaisensa elämän. Toiminnan 
tavoitteena on tasa-arvoisempi ja 

yhdenvertaisempi maailma.

”Ole oma itsesi, muuten ei ole ketään 
kaltaistasi!”

Isosisarustoiminta, Tyttöjen Tupa 
ja Ahjolan poikatyö ovat Ahjolan 

Setlementtiä. Tyttötyö viettää vuonna 
2019 20-vuotisjuhliaan, poikatyö alkoi 

vuonna 2018. Toimintaa ohjaavat 
setlementtiarvot.

Ahjolan Setlementti

Sukupuolisensitiivinen 
sosiaalinen nuorisotyö

Ole oma itsesi,
muuten ei ole
ketään  kaltaistasi!

”
“

Rohkeasti 
ihmisen puolella! 

”
“

Toiminnassa innostetaan keksimään, 
osallistumaan ja vaikuttamaan. Jokainen 
saa toteuttaa itseään, kuulua joukkoon 

ja vaikuttaa yhteisön asioihin. 

Sosiokulttuurinen innostaminen

Yhteystiedot
Piia Lyimo, vastaava ohjaaja

044 553 84 36 piia.lyimo@ahjola.fi
Piia Tampereen Tyttöjen Tupa

tyttojen_tupa_piia

Essi Räsänen, tyttötyön ohjaaja
044 553 84 35 essi.rasanen@ahjola.fi

Essi Tampereen Tyttöjen Tupa
tyttojen_tupa_essi

Niklas Söderström, poikatyön ohjaaja
044 553 84 32 niklas.soderstrom@ahjola.fi

Osoite:
Pispalan valtatie 45, 

33250 Tampere



Isosisarustoiminta on aikuiskaveritoimintaa, jonka 
avulla 6–16-vuotias tamperelainen lapsi tai nuori 

voi saada itselleen vuodeksi Isosiskon, Isoveljen tai 
Isosisaruksen iloksi ja tueksi arkeensa. Isosisarus 

on yli 18-vuotias aikuinen, joka toimii positiivisena 
mallina Pikkusisarukselleen. Isosisaruksena voi 

aloittaa käytyään Isosisaruskurssin.

Sisarusparit tapaavat 1–4 kertaa kuukaudessa ja 
päättävät itse mitä mukavaa haluavat keskenään 

puuhata. Sisarukset voivat esimeriksi liikkua, pelata, 
askarrella ja käydä uimassa, elokuvissa tai muissa 
kohteissa. Parit voivat lisäksi osallistua yhteisiin 

Sisaruspäiviin ja retkille.

Tyttöjen Tuvalla ja Poikien Tuvalla voi toimia 
vapaaehtoisena aukioloissa, tapahtumissa ja 

ryhmissä. Vapaaehtoisena ja ryhmänohjaajana voi 
aloittaa käytyään koulutuksen. Isosisarukset toimivat 

Tupien vapaaehtoisina käytyään lisäkoulutuksen.

Isosisaruskurssi ja vapaaehtoiskoulutus tarjoavat 
kaikki tarvittavat tiedot vapaaehtoisena toimimiseen. 

Kaikki vapaaehtoiset esittävät rikosrekisteriotteen 
ennen toiminnassa aloittamistaan. Vapaaehtoisille 

on tarjolla ohjausta, jatkokoulutusta sekä vertais- ja 
virkistysiltoja.

Isosisarustoiminta Ahjolan PoikatyöAhjolan PoikatyöTyttöjen Tupa

Tyttöjen Tupa on toimintatila ja kohtaamispaikka 
6–16-vuotiaille tytöille ja sukupuolensa moninaisesti 

kokeville. Tyttöjen Tuvalla jokainen voi toteuttaa 
itseään, saada kavereita ja tehdä monia mukavia 

asioita porukalla.

Ahjolan Poikatyö on suunnattu 6–16-vuotiaille 
pojille ja sukupuolensa moninaisesti kokeville. 
Poikien Tuvalla, ryhmissä ja tapahtumissa voi 

saada kavereita ja pitää hauskaa yhdessä.

Tapahtumat, retket ja lomatoiminta 
(esim. naamiaiset, Yökylät ja Unelmaleiri)

Harrasteryhmät (esim. Wauhti-Wilmat, 
Kokkiryhmä ja Luontoryhmä)

Aukiolot tiistaisin ja torstaisin klo 15.00–19.30. 

tyttojentupa.fi
poikatyo.fi

Tapahtumat, retket ja lomatoiminta 
(esim. Poikien Lauantait, retket ja Kesäpäivät)

Harrasteryhmät (esim. Liikuntaryhmä, 
Peliryhmä ja Musaryhmä)

Poikien Tuvan aukiolo maanantaisin klo 
15–19.30

Aukioloissa voi tavata kavereita, tehdä 
läksyjä, pelata lauta- ja konsolipelejä, 
harrastaa kuvataiteita ja kädentaitoja, 
pukeutua, näytellä ja leikkiä.

tyttojentupa.fi poikatyo.fi

Kasvuryhmät (esim. Mimmi-ryhmä, Voimauttava 
valokuvaus, Nuorten ilta ja Moninaisuus meissä)

Aukiolossa voi tavata kavereita, tehdä läksyjä, 
pelata lauta- ja konsolipelejä, harrastaa 
kuvataiteita ja kädentaitoja, pukeutua, 
näytellä ja leikkiä

Kasvuryhmät (esim. VIP-ryhmä ja 
Moninaisuus meissä)Tyttöjen Tuvan ja Poikien

tuvan vapaaehtoiset


