ASETTUMISTA IHMISTEN KESKELLE
- SETLEMENTTITOIMINNAN JÄLJILLÄ
Aurala on osa suomalaista ja kansainvälistä setlementtiliikettä. Ensimmäinen setlementti¹ sai alkunsa Itä-Lontoon
köyhälistön alueella jouluaattona vuonna 1884, kun kaksi
Oxfordin yliopiston opiskelijaa muutti puolivalmiiseen
rakennukseen köyhyydessä elävän väestön keskuuteen.
Opiskelijat halusivat elää alueen ihmisten parissa
oppiakseen paremmin ymmärtämään heidän elinolosuhteitaan ja jakaakseen omaksumaansa tietoa uudessa
asuinympäristössään. Mainitut opiskelijat olivat ensimmäiset setlementtityöntekijät ja viimeistelemättömästä Toynbee
Hallista tuli ensimmäinen setlementti. Setlementtiliikkeen
alusta sille on ollut ominaista koulutuksen vahva asema toiminnassa. Ensimmäinen setlementti järjesti muun muassa
kuvataidenäyttelyjä, alueelle ulkoistettuja yliopistollisia
kursseja ja luentoja erityisteemoista.
Lontoosta saadut kokemukset herättivät innostusta myös
Yhdysvalloissa. Vuonna 1889 teollisuuskaupunki Chicagoon
perustettiin köyhän väestönosan asuinalueelle setlementti
nimeltä Hull House, jonka yhteyteen liittyy useimmille
sosiaalialaa opiskelleille tuttu nimi Jane Addams. Häntä luonnehditaan kirjallisuudessa tiedenaiseksi, sosiaalityöntekijäksi ja setlementtityöntekijäksi, joista viimeisin oli hänelle itselleen
mieluisin nimike. Addams ja muut Hull House-setlementin aktivistit korostivat toiminnassaan
sosiaalipalveluiden järjestämistä, koulutusta ja vapaa-ajan toimintaa, sosiaalisia uudistuksia sekä
esteettisiä arvoja suhteessa asuinympäristöön ja myös osana taiteellista toimintaa väestön
parissa esimerkiksi musiikin, teatterin ja kuvataiteiden muodossa. Addams sanoutui jyrkästi irti
moralisoinnista, joka oli tavallista tuon ajan hyväntekeväisyystyössä, kun sosiaaliset ongelmat
nähtiin yleensä henkilökohtaisina, ei ympäristöolosuhteista johtuvina.
Suomen ensimmäinen Lontoon mallin mukainen setlementtitalo perustettiin Helsingin Kallion
kaupunginosaan. Kalliolan setlementin toiminta käynnistyi vuonna 1919 ajankohtana, jolloin
yhteiskunta oli kansalaissodan jäljiltä pahoin kahtia jakautunut ja Suomessakin oli suuri tarve
yhteiskunnalliseen vuoropuheluun luottamuksen palauttamiseksi yhteiskuntaryhmien välille.
Haasteen otti vastaan Lontoosta sikäläistä ajattelua omaksunut ja merimiespappina toiminut
Sigfrid Sirenius, joka korosti puoluepoliittisuudesta vapaata humanismia setlementtitoiminnassa.
Esikuvien mukaisesti Kalliolan toiminta koostui luennoista ja esitelmätilaisuuksista, lapsi- ja
nuorisotyöstä, ylioppilaskotitoiminnasta, retkistä ja leireistä, urheilusta ja liikunnasta sekä
sosiaalisesta auttamistyöstä.
Auralan setlementti perustettiin viime sotiemme alkuvaiheessa vuonna 1939. Tämän päivän
tunnuslause ”Ihmisten kanssa ihmisten keskellä” kuvaa toiminnan juurilta lähtevää perusajatusta.
Yhteiskunnallisen kehityksen ja yhteiskuntaryhmien välisen eriarvoisuuden kaventuessa toiminta
kohdistuu nykyisin koko väestöön. Auralan kävijälle avautuu monipuolinen toimintakeskus, johon
kuuluvat kansalaisopisto, päiväkoti, setlementti- ja seniorityö sekä Auralan Kerhokeskuksen
toiminta. Auralan toiminnan periaatteita ovat muun muassa esteettömyys laajassa merkityksessä,
suvaitsevaisuus, asiakaslähtöisyys ja yhteisöllisyys. Sosiaaliseen huolenpitoon ja tukeen liittyen
erityisiä kohderyhmiä ovat lapset ja nuoret, maahanmuuttajat ja ikäihmiset, joiden osalta
peruspalvelujärjestelmä ei aina pysty vastaamaan tarpeisiin.
Pitkän linjan sosiaalialan ammattilaisena, opettajana ja tutkijana minuun on tehnyt suuren
vaikutuksen se, että Auralassa toimitaan sitoutuen ja sydämellä olipa kyse päiväkoti-ikäisistä,
nuorista, senioreista tai kansalaisopiston kursseille osallistuvista. Mainittakoon, että viime vuoden
Auralan senioripäivät keräsi yli 800 ikäihmistä yhteen, mikä kertoo toiminnan suosiosta tässä
kohderyhmässä.
Hyvä lukija. Kiitos ajastasi ja lämpimästi tervetuloa mukaan Auralan toimintaan!
Leo Nyqvist
Auralan setlementti ry:n
hallituksen puheenjohtaja

¹Engl. to settle tarkoitta suomeksi ”asettaa, asettua”, to settle down ”asettua asumaan”.
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