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TOIMINTAKERTOMUS 
2021 

AURALAN  
SETLEMENTTI RY 
Auralan Setlementti on Turussa setlement-
titoimintaa ylläpitävä yleishyödyllinen yh-
distys, joka kuuluu jäsenenä Suomen Set-
lementtiliittoon. Yhdistys on perustettu 
vuonna 1939.  

Yhdistys perustaa toimintansa setlementti-
liikkeen perustehtäviin, joita ovat yksilön 
elämänhallinnan edistäminen, elämän 
kestävän oppimisen mahdollistaminen, 
ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja ym-
märryksen edistäminen sekä yhteisöllisyy-
den toteutumista ja yhteiskunnallista vai-
kuttamista edistävien toimintamuotojen 
kehittäminen. 

Kansalaisopiston ja päiväkodin toiminnat 
perustuvat niistä annettuihin lakeihin ja 
ovat julkisen palvelun luonteisia. Ne toi-

mivat omien johtokuntiensa alaisina ja 
ovat viranomaisten valvomia. Lisäksi Aura-
lassa järjestetään toimintaa senioreille ja 
toteutetaan useita koulutus- ja ennakoivan 
sosiaalityön hankkeita.   

Lapsi- ja nuorisotyöstä vastaa erillinen yh-
distys, Auralan Nuoret ry. Yhdistyksen jär-
jestämää toimintaa on vapaa-ajan kerho-
toiminta, koululaisten iltapäivä- ja kesä-
kerhotoiminta sekä Turun seudun Tyttöjen 
Talon toiminta keskustassa ja Varissuolla. 

Auralan Setlementti ry ja Auralan Nuoret 
ry ovat Suomen Setlementtiliitto ry:n jäse-
niä, joten kaikki toimintayksikkömme toi-
mivat aktiivisesti yhteistyössä Setlementti-
liiton ja muiden Setlementtiliiton jäsenyh-
distysten kanssa. 
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AURALAN STRATEGIA 2021–2025 

TOIMINTA-AJATUS 

Aurala saattaa ihmisiä yhteen opiskele-
maan, kehittymään ja kohtaamaan toisi-
aan. Aurala edistää hyvää ja aktiivista elä-
mää kaikissa elämänvaiheissa, erilaisuu-
den ymmärtämistä ja yhteisöllisyyttä. Toi-
minnan kehittämisessä keskeistä on asiak-
kaan äänen kuuleminen ja yhteistyö mui-
den toimijoiden kanssa.   

Aurala järjestää perustehtävänsä mukai-
sesti kansalaisopisto-, harrastus- ja vapaa-
ajantoimintaa, päivähoitopalveluja, enna-
koivaa sosiaalityötä sekä paikallista yhtei-
sötoimintaa. 

ARVOT  

Arvomme ovat herkkyys, luottamus ja yh-
denvertaisuus. Ne konkretisoituvat toimin-
tatavoissamme: Kuuntelemme asiakkai-
tamme herkällä korvalla ja näemme myös 
pinnan taakse. Kohtaamme jokaisen ihmi-
sen arvostavasti, avoimin mielin ja läm-
minhenkisesti. Luotamme ihmisen omiin 
voimavaroihin. Annamme ihmisille eri ta-
voin mahdollisuuksia kokea kuuluvansa 
osaksi porukkaa; tulla kuulluksi ja nähdyk-
si. 

VISIO (TULEVAISUUDENKUVA) 

Vuonna 2030 Aurala on eri väestöryhmien 
välistä dialogia, moniarvoisuutta ja hyviä 
väestösuhteita edistävä yhdistys. Keskei-
siin periaatteisiimme kuuluu elämänikäi-
nen kasvu ja oppiminen sekä ekososiaali-
nen sivistys. Toiminnassamme toteutuu 
sukupolvien ja eri kulttuurien välinen koh-
taaminen, ennakoiva sosiaalityö ja toisista 
välittäminen.  
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TAVOITTEET 2025 

• Luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa. 

• Tasa-arvoinen ja kunnioittava kohtaaminen kaikissa tilanteissa. 

• Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. 

• Toimivat pedagogiset ratkaisut. 

• Strategisten kumppanuuksien syventäminen. 

AURALAN TOIMINNAN PAINOALUEET 2021-2022 

1. Verkko-opetuksen pedagogiikan kehittäminen ja opetuksen uusien toteutustapojen 
kokeileminen. 

2. Hankerahoituksin toteutettu aikuisten perustaitojen opetus mallinnetaan ja vakiinnu-
tetaan osaksi Auralan kansalaisopiston perustoimintaa. 

3. Perhetyötä ja tukea maahanmuuttajille (Petu) sekä Sopu Varsinais-Suomi (Sopu, kunni-
aan liittyvien haitallisten ilmiöiden ennaltaehkäiseminen) toiminnan ja rahoituksen 
turvaaminen rahoituskausien päättymisen jälkeen. 

4. Vaikuttavuuden arvioinnin suunnittelu ja toteuttaminen. 

5. Auralan rakennusten peruskorjauksesta tai uudisrakentamisesta päättäminen ja toi-
minnan suunnitteleminen tilaratkaisut huomioiden. 
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TOIMINTAVUOSI 2021 TIIVISTELMÄ  

Auralan Setlementin tuottamien palvelui-
den elinikäistä oppimista edistävä sekä 
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallisuut-
ta lisäävä vaikutus korostui, kun koronavi-
rusepidemia edelleen rajoitti ihmisten 
elämää. Entistäkin tärkeämmäksi muodos-
tui ihmisten kohtaaminen, vaikka se usein 
tapahtuikin verkon välityksellä. Auralan 
strateginen tavoite lisätä ihmisten luotta-
musta omiin voimavaroihinsa konkretisoi-
tui, kun opinnot, harrastaminen ja enna-
koivan sosiaalityön palveluihin osallistu-
minen loi positiivisempia näkymiä tulevai-
suuteen.  

Auralan kansalaisopiston toimintaan vai-
kuttivat koronavirusepidemiaan liittyvät 
rajoitustoimet. Kevätlukukausi toteutettiin 
lähes kokonaan etäopetuksena. Syysluku-
kausi vietiin läpi lähiopetuksena viimeistä 
viikkoa lukuun ottamatta. Rajoitukset, pel-
ko sairastumisesta ja yleinen epävarmuus 
vähensivät selvästi osallistujien ja oppitun-
tien määrää. Osallistujat kokivat opinnot ja 
harrastamisen merkitykselliseksi arjessaan. 
Verkkopedagogiikkaa kehitettiin ja testat-
tiin erilaisia hybriditoteutuksia. 

Päiväkoti toimi koronasta huolimatta lähes 
normaalisti. Tosin arkea ja toiminnan 
suunnittelua hieman hankaloittivat mas-
kien käyttö ja tarkka hygienia. Päiväkodis-
sa lisättiin henkilöstön pedagogista osaa-
mista pohtimalla yhdessä Turun kaupun-
gin varhaiskasvatussuunnitelmasta nouse-
via pedagogisia ajatuksia ja kysymyksiä. 

Aikaa järjestettiin pedagogisille keskuste-
luille viikko- ja tiimipalavereissa. Pedago-
giseen dokumentointiin panostettiin. Li-
säksi päiväkodissa kehitettiin musiikkikas-
vatusta. 

Auralan hanketoiminta jatkui seitsemän 
hankkeen voimin. Kolme niistä keskittyi 
ennakoivaan sosiaalityöhön ja kolmessa 
hankkeessa edistettiin osallistujien perus-
taitoja ja työllistymistä. Yksi hankkeista oli 
henkilöstökoulutushanke OSKU. OSKU-
hankkeessa henkilöstö perehtyi osaamis-
perusteisuuteen. Vapaan sivistystyössä 
suoritetut kurssit voidaan viedä KOSKI-tie-
tokantaan 1.8.2021 alkaen.  

Hankkeiden asiakasohjaukset ja opetus 
siirrettiin lähitoiminnan rajoitusten aikana 
verkkoon.  Myös henkilömäärärajauksia ja 
suojatoimia noudatettiin. Hankkeiden 
osallistujamäärään verkossa toimiminen ei 
kuitenkaan vaikuttanut.  
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Perustaitojen opetusta toteutettiin paljon 
yksilöohjauksena, mikä on osoittautunut 
tehokkaimmaksi tavaksi vastata osallistu-
jien yksilöllisiin ja moninaisiin osaamisen 
kehittämistarpeisiin. Henkilökunnan pe-
dagoginen osaaminen perustaitojen opet-
tamisessa lisääntyi. Perustaitojen edistä-
minen on merkittävä osa Auralan strategi-
aan kirjattua jatkuvan oppimisen tukemis-
ta.  

Toimintavuonna kehitettiin seniorityötä. 
Vapaaehtoisten vetämien ryhmien toimin-
taa tuettiin. Lisäksi uusia itseohjautuvia 
ryhmiä syntyi. Perustettiin seniorisenaatti 
innovoimaan uudenlaisia seniorityötä. 
Kaamosviikot toteutettiin ensimmäisen 
kerran. 

Auralassa kehitettiin toimintavuonna tilas-
totietojen keruuta sekä vaikutusten ja vai-
kuttavuuden arviointia. Hankkeille raken-
nettiin yhtenäinen tilastointimalli. Näin 
saadaan aikaisempaa selkeämmin koottua 
tiedot osallistujista ja toimenpiteistä. Eri-

laisia mittareita osallistujien kokeman osal-
lisuuden ja hyvinvoinnin muutosten mit-
taamiseksi testattiin. PETU – perhetyötä ja 
tukea maahanmuuttajille -hanke osallistui 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-
kuksen STEA:n arviointipilottiin. Vaikutus-
ten arvioinnin kehittämistyö jatkuu. 

Auralan kiinteistöjen kehittämissuunnitte-
lua jatkettiin suunnittelemalla yhteistyössä 
arkkitehtitoimisto Siggen ja rakennusliike 
NCC:n kanssa Auralalle uudet rakennuk-
set. Alustavien rakennuspiirustusten ja 
kassavirtalaskelmien valmistuttua käynnis-
tettiin rahoitusneuvottelut pankkien kans-
sa. Neuvottelut jatkuvat vuonna 2022. 
Hanke on mittava Auralan kokoiselle yh-
distykselle, joten eri rahoitusmallien ja 
vaihtoehtoisten toteutustapojen kartoit-
taminen on ensiarvoisen tärkeää. Hank-
keen konsulttina toimi Turun Teknologia-
kiinteistöjen toimitusjohtaja Mikko Lehti-
nen. Hankkeesta järjestettiin tiedotustilai-
suus yhdistyksen jäsenille ja henkilökun-
nalle 7.12.2021. 
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Auralan hankkeet ja perustoiminta 2021 
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KANSALAISOPISTON TOIMINTAVUOSI 2021  

Toimintavuoteen 2021 vaikutti koronavi-
rusepidemian hillitsemiseksi asetetut ra-
joitustoimet. Siitä huolimatta kansalais-
opistossa tehtiin paljon kehittämistyötä 
jatkuvan oppimisen edistämiseksi: perus-
taitohankkeita jatkettiin ja työntekijöiden 
taito tunnistaa osaamisen puutteita ja vah-
vuuksia sekä opettaa perustaitoja kasvoi. 
Käynnistettiin hanke osaamisperusteisten 
kurssikuvausten laatimiseksi (OSKU). Etsit-
tiin uusia pedagogisia ratkaisuja verkko-
opetuksen toteuttamiseksi.  

Keväällä ensimmäiset kurssit alkoivat 
7.1.2021 ja viimeiset päättyivät 10.6.2021, 
kun kurssikertoja jouduttiin koronarajoi-
tusten vuoksi siirtämään. Kädentaito- ja 
kuvataidekurssit jouduttiin perumaan ke-
väältä kokonaan etäopetusmääräyksen 

vuoksi. Kesäkuussa oli vielä muutama lii-
kunnan verkkokurssi ja venäjän kielen yk-
silöopetusta oli etätunteina koko kesän. 
Syksyllä pidettiin vielä keväältä siirrettyjä 
kursseja, joista ensimmäiset alkoivat 
2.8.2021 ja niitä pidettiin 5.9.2021 asti. 
Varsinainen syyslukukausi alkoi 18.8.2021 
ja päättyi 20.12.2021.  

Opetusta järjestettiin kielissä, musiikissa ja 
teatterissa, tanssissa, joogassa, kunto- ja 
terveysliikunnassa, terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisessä, tietotekniikassa ja 
muotoilu- ja kädentaidoissa. Lisäksi ope-
tusta järjestettiin muun muassa kuvatai-
teessa, digivalokuvauksessa, kirjoittami-
sessa ja ilmaisutaidossa, sekä historiassa 
ja kulttuurissa. 
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MÄÄRÄLLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2021 oli asetettu seuraavat määrälliset tavoitteet: 

• Opiston kokonaistuntimäärä: 10 500 tuntia.  

• Netto-opiskelijamäärä (opiskelijat yksittäin laskettuna): 4000 

• Kurssilaisten määrä: 7 000 henkilöä. 

Opetukseen osallistujia oli yhteensä 5026 
(5805), joista naisia oli 4308 (4845) ja 
miehiä 718 (960). Netto-opiskelijoita, eli 
yksittäisiä henkilöitä, oli 2995 (3163). Kou-
lutuksia toteutui yhteensä 460 (494), joista 
lapsille tai nuorille järjestettyjä oli 15 (17) 
ja niissä tunteja oli 233 (168). Sulkeissa 
olevat luvut ovat vuoden 2020 vastaavat 
luvut.  

Opetustuntien määrä jäi noin 2300 ope-
tustuntia (22%) tavoitteesta, netto-opiske-
lijamäärä jäi noin 1000 opiskelijaa (25,2%) 
pienemmäksi ja osallistujamäärätavoit-

teesta jäätiin lähes 2000 osallistumisen 
(28,2%) verran. 

Rajoitustoimet, epävarmuus ja pelko sai-
rastumisesta vähensi opetukseen osallis-
tumista, joten kursseja keskeytettiin tai jä-
tettiin käynnistämättä aikaisempia vuosia 
enemmän. Tämä kaikki heijastui myös 
osallistujamääriin sekä opintomaksutuot-
toihin. Kansalaispisto sai Opetushallituk-
selta korona-avustusta 34 000 euroa kat-
tamaan tulonmenetyksiä ja ylimääräisiä 
kustannuksia. 
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ARVIOT OPISTOTYÖN ONNISTUMISESTA 

Verkko-opetukseen siirtyminen onnistui 
hyvin, olihan sitä harjoiteltu ja toteutettu jo 
edellisenä vuonna koronasta johtuen. 
Henkilökunnan ja opiskelijoiden sopeu-
tumista tilanteeseen helpotti kokemukset 
edelliseltä vuodelta, kouluttautuminen, 
hyvät opetusvälineet sekä opiskelijoille ja 
opettajille annettu it-tuki. Tällä kertaa aikaa 
jäi enemmän verkko- ja hybridiopetuksen 
pedagogisten ratkaisujen kehittämiselle. 
Hybridiopetuksella tarkoitetaan sitä, että 
opetus tapahtuu samanaikaisesti luokassa 
ja etäyhteyden päässä oleville opiskelijoil-
le. Osa toteutustavoista jää käyttöön koro-
naepidemian jälkeen.  

Opiskelijoiden kanssa käytyjen keskustelu-
jen ja vapaamuotoisen palautteen perus-
teella, kansalaisopiston kursseille osallis-

tuminen oli monelle voimaannuttavaa ja 
hyvinvointia lisäävää koronavirusepide-
mian aiheuttaman turhautumisen ja epä-
varmuuden keskellä. Toisille oli tärkeää 
kohentaa osaamistaan työssä pysymistä 
tai työllistymistä silmällä pitäen. Monelle 
seniorille osallistuminen ja toisten tapaa-
minen helpotti yksinäisyyden tunnetta. 
Auralan strategiassa tavoitteeksi asetettu 
luottamuksen lisääminen toinen toisimme 
ja omiin voimavaroihimme on merkityksel-
listä erityisesti silloin, kun tavallinen arki 
järkkyy. 

Opiskelijoille helmikuussa 2021 toteute-
tun asiakaskyselyn perusteella (n=250), 
opettajat ja henkilökunta onnistuivat hyvin 
verkkoon siirretyn opetuksen järjestelyissä 
ja tekniikan toimivuudessa. Opettajien 
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osaaminen arvioitiin erinomaiseksi. Tiedo-
tus ja asiakaspalvelu arvioitiin onnistuneen 
koronaepidemian aikana hyvin tai erin-
omaisesti. Auralan arvioitiin toimineen 
vastuullisesti epidemian leviämisen ehkäi-
semiseksi. Vastaajista suurin osa haluaa 
jatkossa osallistua joko hybridiopetukseen 
tai lähiopetukseen. Pelkästään etänä halu-
aa osallistua oppiaineesta riippuen 2-5 % 
vastaajista.  

Tuntiopettajille huhtikuussa tehtyyn kyse-
lyyn vastasi 36 tuntiopettajaa. Vastaajista 
75 % kertoi työn sujuneen korona-aikana 
alkuhämmennyksen jälkeen hyvin, 69 % 
kertoi oppineensa uusia opetustapoja ja -
välineitä, 56 % kertoi kokeneensa onnis-

tumisia, 31% kertoi ajatelleensa opetus-
työtä uudella tavalla ja 19 % koki työsken-
telyn olleen hankalaa. 

Vastanneista opettajista 77,8% oli opetta-
nut kurssinsa verkossa. Heistä reilusti yli 
puolet (65,5%) piti verkko-opetusta tarkoi-
tuksenmukaisena, 38% piti sitä helppona 
ja yhtä moni piti sitä rasittavana. Opettajat 
kokivat verkko-opetuksen lisänneen työ-
määrää jonkin verran tai selvästi. Opettajat 
kokivat saaneensa riittävästi tukea verkko-
opetuksen tekniseen toteutukseen. 
Useimmat vastaajista kertoivat kehittä-
neensä verkko-opetuksessa uusia toteu-
tustapoja ja pedagogiikkaa. 

 
YHTEISTYÖKUMPPANIT 
   
Yhteistyötä tehtiin alueellisen Ilo oppia 
-kansalaisopistoverkoston kanssa. Verkos-
ton muita jäseniä ovat Auranlaakson kan-
salaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lie-
to-opisto, Naantalin opisto, Paimion kan-
salaisopisto, Raisio-opisto, Turun työväen-
opisto, Åbo Svenska Arbetarinstitut ja Saa-
riston Kombi (Parainen). Turun seudun Va-
paan sivistystyön oppilaitosverkoston toi-
minta oli tänä vuonna tauolla.  

Opisto teki yhteistyötä myös monien yh-
distysten kanssa: Kansalaisopistojen liitto 
KOL, Turun Nuori Teatteri ry, Turun espe-
ranto-yhdistys ry, Turun Eläkkeensaajat ry, 
Tukenasi ry, Turun kuuloyhdistys ry, Taito 
Varsinais-Suomi ry ja Venäjänkielinen per-
heteatteri.  
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KANSALAISOPISTON HANKKEET 

OSKU-OSAAMISPERUSTEET KURSSIKUVAUKSIIN KANSALAIS- JA 
TYÖVÄENOPISTOISSA (OPH 2021-2022)  

OSKU on henkilöstön koulutushanke. 
Hankeaika on 1.8.2021-31.12.2022 ja 
Opetushallitus (OPH) rahoittaa tämän ko-
konaisuuden. Mukana ovat Kaarinan kan-
salaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opis-
to, Paimion opisto, Raisio-opisto, Skärgå-
dens Kombi - Saariston Kombi, Turun 
suomenkielinen työväenopisto, Åbo 
svenska arbetarinstitut ja Auralan kansa-
laisopisto. Ruotsinkielisen osan osallistujat 
tulevat Suomen eri osista Porvoosta Vöy-
riin olevalta alueelta. 

Koulutusta OSKU-hanke tarjoaa opettajil-
le, opistojen henkilöstölle sekä luotta-
mushenkilöille. Oppimisalustana ja mate-
riaalipankkina on Peda.net. Teams-ohjel-
ma on käytössä webinaareissa. Koulutuk-

set alkoivat lokakuulla 2021. Koulutus tuo-
tettiin yhteistyössä Turun yliopiston Bra-
hea keskuksen, Globedun sekä Bildning-
salliansenin kanssa. 

OSKU-hanke pyrkii edistämään uudistus-
ta, joka tuo osaamisperusteiset kuvaukset 
opistojen kursseihin. Osa kursseista voi-
daan viedä ePerusteisiin ja arvioida KOS-
KI-tietokantaan. Hankkeen tavoitteena on 
kasvattaa kiinnostusta vapaan sivistystyön 
opintoja kohtaan. Opistot tulevat näin 
vahvemmin osiksi osaamisen kasvattamis-
ta ja elinikäistä oppimista. Kansalais- ja 
työväenopistojen opinnot tunnustetaan 
mahdollisuuksien mukaan osaksi tutkinto-
tavoitteista opetusta.  
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OSKUn ETKOJA järjestettiin kuudessa eri 
opistossa seitsemän tuokiota ja näihin 
osallistui yhteensä 237 henkeä. Avausosa 
OSKU1 antoi taustatietoa ja näkökulmia; 
Elinikäisenoppimisen merkitykseen, 
Osaamisperusteisuuteen ja arviointiin va-
paassa sivistystyössä, Vapaan sivistystyön 
kehittämisen merkitykseen. OSKU1 oli 
auki lokakuusta 2021 tammikuuhun 2022. 
Verkkotyöskentely salli ajasta ja paikasta 
riippumattoman opiskelun. OSKU1 -osaan 
oli ilmoittautunut yhteensä 102 henkeä.  

Aurala panostaa toimiviin pedagogisiin 
ratkaisuihin. Samalla on tärkeää saada 
osaamisperusteiset kurssikuvaukset osaksi 
kansalaisopiston arkea.  Aurala on aloitta-
nut osaamisen tunnustamiseen ja tunnis-
tamiseen liittyvien rakenteiden luomisen.  
OSKU on tarjonnut tähän hyviä työkaluja. 
Monet Auralan opettajat ja henkilöstöön 
kuuluvat ovat osallistunut webinaareihin. 
OSKU-hanke on toteutettu yhteistyössä 
muiden opistojen kanssa. Hanke on sy-
ventänyt yhteistyötä Ilo oppia -verkostos-
sa. 

 

OSAAMISEN PERUSTAITOTREENIT – TEHOKASTA TUKEA TYÖLLIS-
TYMISEEN (OKM 2020-2022) 

Hankkeen pääasiallisena toimintamuotona 
on perus- ja työelämätaitojen opetus hen-
kilökohtaisen opetuksen kautta tai pien-
ryhmissä maahanmuuttajataustaisille 
asiakkaille. Hanke pyrkii lisäämään asiak-
kaiden ymmärrystä yhteiskunnan ja työ-
elämän toiminnasta ja vaatimuksista sekä 
opettelemaan niitä taitoja, jotka asiakkaan 
tilanne huomioon ottaen havaitaan merkit-

tävimmiksi. Asiakassuhteiden pituus on 
hyvin joustava yksittäisistä opetuskerroista 
ja toiseen palveluun ohjaamisesta pidem-
piaikaiseen ja tavoitteelliseen oppimisen 
mahdollistamiseen. 

Nopea reagointi avunpyyntöihin etätyöka-
luja käyttäen on vahvistunut 2021 pysy-
väksi toimintamuodoksi. Perustaitojen oh-
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jauksen mallinnustyö on aloitettu ja se 
valmistuu kevään 2022 aikana.  

Vuonna 2021 tavoiteltiin 100 henkilökoh-
taista palvelua saavaa asiakasta. Toteutu-
ma oli 125 ja lisäksi yhteyttä otti 40, joiden 
kanssa asiakkuus ei eri syistä johtuen jat-
kunut neuvontaa tai oppimistilannetta pi-
demmälle. Koronatilanteesta johtuen 
pienryhmätoiminnan tavoitteet eivät täyt-
tyneet. Suunnitellut kaksi kielikurssia to-
teutuivat, joille osallistui yhteensä 33 opis-
kelijaa. Osallistujien antamasta palauttees-
ta on pääteltävissä, että koettu kielitaito 
on parantunut. Lisäksi annettiin muutamil-
le henkilökohtaista kielen opetusta. 

Perustaitoja on opeteltu omakohtaisten 
tilanteiden kautta, mikä on nähty tuloksel-
lisimpana. Varsinaiset teemat ovat liitty-
neet eniten työelämä- ja opiskelutaitoihin 
ja puutteellisten perustaitojen aiheutta-
mien hyvin erityyppisten ongelmien rat-
kaisemiseen. Valmiiksi asetettujen tavoit-

teiden sijaan käytetään tässä hankkeessa 
kehitettyä opiskelijaa osallistavaa ja sitout-
tavaa prosessia, jota voidaan soveltaa laa-
jasti eri aihepiireihin.  

Asiakkaiden tilanteissa on seurannan ja 
asiakaspalautteen kautta nähtävissä suoria 
muutoksia. Moni on aloittanut tutkinto-
opiskelun, lisäopinnot työn ohella tai val-
mistunut. Osallistujat ovat saaneet itse-
varmuutta hakea yhteishaussa, hoitaa it-
senäisesti viranomaisasioita ja ymmärrys 
omista oikeuksista ja velvollisuuksista on 
parantunut. Elämänhallintataidot ja minä-
pystyvyys ovat lisääntyneet ja riippuvuus 
palvelujärjestelmästä on vähentynyt, kun 
sen toimintalogiikkaa ymmärretään ja sen 
vaatimuksiin osataan vastata paremmin 
uutta opittua soveltamalla. Hankittu osaa-
minen on myös levinnyt osallistuneiden 
lähipiirissä, kun hyväksi havaittuja toimin-
tamalleja ja omaa tietotaitoa halutaan ja-
kaa eteenpäin.  
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PERUSTAIDOT VOIMAVARANA – VAHVEMPI POLKU TYÖELÄMÄÄN 
(OPH 2020-2021) 

Hankkeen avulla on laajennettu Auralan 
perustaitojen opetusta ja kehitetty toimi-
via pedagogisia ratkaisuja aikuisten perus-
taitojen opettamiseen. Hankkeen toimin-
tamuotona oli järjestää 8 viikon mittaisia 
Vahvempi polku työelämään -kursseja. 
Kurssit olivat suunnattu työikäisille kanta-
suomalaisille sekä jo pidempään Suomes-
sa asuneille maahanmuuttajille, jotka ko-
kevat perustaitojen vahvistamisen tarpeel-
liseksi työelämään tai opintoihin kiinni 
pääsemiseksi.  

Vuoden 2021 tavoitteena oli järjestää 4 
pitkää kurssia ja tavoittaa 15 opiskelijaa 
per kurssi. Osallistujien tavoittamiseksi 
tehtiin paljon etsivää työtä ammattilaisten 
verkostoissa, sosiaalisen median alustoilla 
ja suoraan kohderyhmää kohtaamalla. Ko-
ronarajoitusten sallimissa määrin jalkau-
duttiin eri kohtaamispaikkoihin ja yhdis-
tyksiin sekä järjestettiin pop up -digineu-
vontapiste Runosmäen kirjastolla. Osallis-
tujaluvuissa ei päästy määrällisiin tavoittei-
siin, mikä johtui mahdollisesti ainakin osit-
tain koronatilanteesta. Kevään toinen pitkä 
kurssijakso jouduttiin jättämään kokonaan 
pois ja muut kurssit pyöritettiin läpi pie-
nemmällä ryhmäkoolla. 

Osallistujille pienemmät ryhmäkoot mah-
dollistivat entistä räätälöidymmät omiin 
tarpeisiin osuvat opetussisällöt ja suu-
remman määrän henkilökohtaista ohjaus-
ta. Kurssilaiset saivat opetusta mm. työ 

elämä- ja työnhakutaidoissa, opiskelutai-
doissa, matemaattisissa taidoissa, digitai-
doissa, kieli- ja viestintätaidoissa, omien 
voimavarojen ja vahvuuksien tunnistami-
sessa sekä itsetunnon vahvistamisessa. 
Kursseilla haluttiin huomioida ihmisen ko-
konaisvaltainen hyvinvointi, joten tarpeen 
mukaan pohdittiin ryhmän kanssa yhdessä 
tai annettiin yksilöohjausta myös esimer-
kiksi sosiaalisiin suhteisiin, harrastusmah-
dollisuuksiin ja terveyden edistämiseen 
liittyvissä asioissa.   
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Osallistujilta kerätyn anonyymin kurssipa-
lautteen, henkilökohtaisten keskustelujen 
ja arviointityökalu Kykyviisarin tulosten pe-
rusteella oli nähtävissä, että osallistujat 
kokivat oppineensa uusia työelämän kan-
nalta oleellisia perustaitoja kurssin aikana 
ja luottamus omaan osaamiseen oli kas-
vanut. Itseluottamuksen vahvistumisen 
voidaankin nähdä olevan yksi kurssin 
merkittävimpiä tuloksia pidemmällä aika-
välillä.  

Elämme ajassa, jossa meiltä vaaditaan jat-
kuvaa uuden oppimista ja osaamisen so-
veltamista, joten yksittäisen uuden taidon 
oppimista tärkeämpää on kokemus siitä, 
että on pystynyt oppimaan uusia taitoja ja 
positiivisen oppimiskokemuksen myötä 
usko siihen, että siihen pystyy jatkossakin. 
Kursseilla tämä näkyi siten, että minäpys-
tyvyyden tunteen vahvistumisen myötä 

monet osallistujat lähtivät hakeutumaan 
rohkeammin ja aktiivisemmin esimerkiksi 
opintoihin ja työelämään. Useampi pit-
käänkin työelämän ulkopuolella ollut hen-
kilö myös löysi työ- tai opiskelupaikan.  

Pitkien kurssien lisäksi järjestettiin nopeal-
la aikataululla yksi 2 viikon mittainen tiivis-
kurssi ja syksyllä rinnalla kuljetettiin myös 
samoihin tavoitteisiin tähtäävää yksilöval-
mennusta, vastamaan niiden henkilöiden 
tarpeisiin, jotka eivät syystä tai toisesta 
pystyneet osallistumaan ryhmämuotoi-
seen koulutukseen.  

Vuoden 2021 aikana hankkeen toimintaan 
osallistui 42 henkilöä. Mukaan tavoitettiin 
sekä kantasuomalaisia että maahanmuut-
tajia eri ikäluokista yli 40 vuoden ikähaita-
rilla.  
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AURALAN PÄIVÄKODIN TOIMINTAVUOSI 2021 

Auralan päiväkoti on 33 paikkainen Set-
lementti ry:n ylläpitämä päiväkoti, Turun 
keskustan tuntumassa. Toimintakaudella 
2021 päiväkodissa on toiminut kolme ko-
kopäiväryhmää: alle 3v. (9), 3-5v. (14) ja 
esikoulu (10). Lasten varhaiskasvatukseen 
olemme kaupungilta saaneet varhaiskas-
vatuksen palvelusetelin. 

Päiväkodin kevään toimintakausi 2021 al-
koi 4.1. ja päättyi 30.6, heinäkuussa lomail-
tiin ja syksyllä jatkettiin 2.8.–31.12. Tätä 
toimintavuotta on värittänyt vahvasti koko 
maailmaa ravisuttanut Covid 19 -virus. 
Epidemia on haastanut monella alalla ja 
niin myös varhaiskasvatuksessa. Erilaiset 
säädökset, rajoitukset, muuttuvat tautiti-
lanteet ja epätietoisuus taudin etenemi-

sestä toivat toiminnan suunnitteluun ja to-
teuttamiseen uudenlaisia haasteita. Muut-
tuvat tilanteet ovat vaatineet jatkuvaa toi-
minnan muokkaamista, rajoitusten seuran-
taa ja tiedottamista sekä henkilökunnalle 
että vanhemmille. 

Korona kosketti kaikkia ihmisiä, jonka 
vuoksi se vahvisti päiväkodissa monia Au-
ralan setlementille tunnusomaisia arvoja, 
kuten yhdenvertaisuutta ja herkkyyttä. Päi-
väkodissa yhteinen ”vastus” johti tiiviim-
pään yhteistyöhön vanhempien kanssa ja 
lisäsi molemmin puolista ymmärrystä vai-
keissa tilanteissa. Herkkyyttä huomata toi-
nen ihminen tarvittiin, kun tautitilanne ai-
heutti monenlaisia tunteita ihmisissä ja 
toisilla korona saattoi vaikuttaa elämään 
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hyvinkin voimakkaasti. Oli tärkeää olla läs-
nä ja kuunnella, minkälaisia ajatuksia tauti 
herätti niin lapsissa, vanhemmissa kuin 
henkilökunnassa 

Poikkeusajoista huolimatta toiminta on jat-
kunut laadukkaana ja vastannut varhais-
kasvatuslain ja -suunnitelman asettamiin 
tavoitteisiin. Lapsille on tarjottu monipuo-
lista opetusta ja kasvatusta muun muassa 
leikkien, musisoiden, liikkuen, taiteillen, 
keskustellen ja ulkoillen. Retkien sijasta on 
tutustuttu lähiluontoon kuten puistoihin, 
omiin kotipihoihin ja tehty korttelikävelyi-
tä. Lasten kanssa on panostettu kaveri- ja 
tunnetaitoihin, jotka ovat hyvin keskeisiä 
taitoja nyky-yhteiskunnassa ja auttavat las-
ta toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilan-
teissa. Toiminta on suunniteltu lapsilähtöi-
sesti ja lapsia kuunnellen sekä pyritty luo-
maan mahdollisuudet lasten pitkäaikaisille 
projekteille.  

PEDAGOGISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Koronasta huolimatta päiväkodissa on kui-
tenkin pystytty tarjoamaan laadukasta var-
haiskasvatusta koko ajan. Sekä Auralan 
strategiassa että päiväkodin viime toimin-
tasuunnitelmassa tavoitteena oli kehittää 
pedagogiikkaa. Päiväkodissa haluttiin lisä-
tä henkilöstön pedagogista osaamista, 
jossa onnistuttiin hyvin. Henkilöstön kans-
sa on pureuduttu vahvasti Turun kaupun-
gin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja poh-
dittu yhdessä siitä nousevia pedagogisia 
ajatuksia ja kysymyksiä. Pedagogisille kes-
kusteluille on järjestetty aikaa viikko- ja 
tiimipalavereissa, jolloin kaikilla on ollut 

mahdollisuus olla mukana pohtimassa 
pedagogisia näkökulmia omaan ryhmään 
ja toimintaan peilaten. Tämä on lisännyt 
henkilöstön ammattitaitoa ja pedagogista 
tietoisuutta oman ryhmän toimintaa suun-
niteltaessa. Tämä puolestaan parantaa 
varhaiskasvatuksen laatua, kun osataan 
entistä paremmin vastata jokaisen ryhmän, 
lapsen ja perheen tarpeisiin. Pedagoginen 
osaaminen on yksi keskeisimpiä osaamisa-
lueita varhaiskasvatustyössä, jonka vuoksi 
on erityisen tärkeää, että pedagogista 
keskustelua ja osaamista ylläpidetään jat-
kuvasti päiväkodin arjessa. 
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MUSIIKKIKASVATUKSEN LISÄÄMINEN 

Toimintasuunnitelmassa tavoitteena oli 
myös lisätä musiikkikasvatusta päiväkodin 
toimintaan ja lisätä henkilöstön osaamista 
musiikin pedagogisessa käytössä. Musiikki 
on ollut läsnä kaikkien ryhmien toiminnas-
sa ja esikoulussa ovat pyörineet ukulelen 
soitinvalmennukset, mutta vielä jatketaan 
musiikin liittämistä vahvemmin arkipeda-
gogiikkaan Musiikkikasvatuksen sisäistä-
minen ja sitä kautta lisääminen omaan 
työhön vaatii aikaa ja pieniä askeleita. 
Näin saadaan musiikki ujutettua pikkuhil-

jaa pedagogisiin tilanteisiin ja sitä kautta 
hyödynnettyä sen potentiaalia opetus- ja 
kasvatustyössä. Jatkossa tarvitaan lisää 
koulutusta henkilöstölle, jotta he voivat 
nähdä minkälaisia mahdollisuuksia 
musiikkikasvatus tarjoaa. Seuraavan vuo-
den alussa työyhteisöön palaa myös ai-
heeseen perehtynyt työntekijä, jonka avul-
la voidaan myös oman työyhteisön sisällä 
lisätä musiikkipedagogista keskustelua ja 
ideointia. 
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PROJEKTITYÖSKENTELY 

Projektityöskentely oli yksi viime toiminta-
kauden tavoitteista ja sen tarkoituksena on 
lisätä lasten monialaista oppimista. Projek-
tityöskentely vaatii kasvattajilta herkkyyttä 
tarttua lasten ideoihin ja tarjota mahdolli-
suuksia viedä projektia eteenpäin moni-

puolisin työtavoin. Erilaisia projekteja syn-
tyikin, mutta jatkossa voidaan vielä vahvis-
taa kasvattajien osaamista siinä, miten 
voidaan tehdä projekteista entistä pitkä-
kestoisempia ja hyödyntää erilaisia oppi-
misen muotoja. 

YHTEISTYÖ 

Yhteistyö koulujen, seurakuntien ym. 
kanssa on poikkeustilan vuoksi ollut vä-
häistä tai toteutettu etätapaamisin. Tästä 
johtuen ei viime toimintakaudella päästy 
kehittämään Auralan strategian tavoitteis-
sa mainittuja yhteistyön eri muotoja tai 
kohtaamisia eri kulttuurien ja sukupolvien 
välillä. Tämän osalta kehittämistyö jatkuu 
tulevilla toimintakausilla.  

Yhteistyö vanhempien kanssa on toteutet-
tu mahdollisuuksien mukaan etänä ja juh-
lat ym. yhteiset tapahtumat ovat jääneet 
tällä kaudella väliin. Toteutunutta toimin-
taa on dokumentoitu kasvun kansioihin, 
sähköpostiviestein vanhemmille ja ryh-

mien ”vuosipolkuihin” muun muassa valo-
kuvin, piirroksin ja tarinoin. Pedagogisen 
dokumentoinnin avulla on voitu arvioida 
toiminnan laatua sekä lasten ja vanhem-
pien on sen avulla helppo seurata ryhmän 
toimintaa ja edistymistä. Jatkossa voidaan 
vielä pohtia monipuolisempia tapoja pe-
dagogiseen dokumentointiin ja tehdä nä-
kyvämmäksi siitä seuraavaa arviointia, joka 
on osa myös koko Auralan strategiaa. 
Toimintaa kehittävät arvioinnin käytänteet 
lisäävät toiminnan laatua ja sen avulla voi-
daan tuottaa parempaa varhaiskasvatusta, 
mikä on Auralan päiväkodille ensisijaisen 
tärkeää. 
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SETLEMENTTITYÖN TOIMINTAVUOSI 2021 

SENIORITOIMINTA  

Auralan seniorityö koostui vuonna 2021 
kansalaisopiston senioreille suunnatuista 
opintoryhmistä, vertaisryhmistä, jotka ko-
koontuvat viikoittain sekä yhteistyökump-
paneiden kanssa toteutetusta toiminnasta 
sekä muutamasta tapahtumasta. Seniori-
toiminnan suunnittelussa Seniorisenaatti 
antoi arvokkaita neuvoja ja linjasi toimin-
taa. 

Kansalaisopiston tarjonnassa oli vuonna 
2021 digitaitoihin liittyviä kursseja run-
saasti; 7 opintopiiriä ja 20 kurssia, Raimon 
digituki-tiistait, henkilökohtaista ohjausta 
tarpeen mukaan. Näiden ryhmien osallis-
tujat olivat pääosin senioreja. Lisäksi lii-

kunnan ja kielten ryhmistä osa oli suunnat-
tu selkeästi seniori-ikäisille osallistujille. 
Kultaisen iän kerholla on ohjaaja. Näiden 
ryhmien osallistujat ovat mukana kansa-
laisopiston osallistujamäärissä. 

Vertaisten vetämät Auralan senioriryhmät 
toimivat pääosin hyvin. Ryhmät suunnitte-
levat oman toimintansa ja toteuttavat sitä. 
Seniorityön rakentaminen itseohjautuvaan 
vertaistoimintaan on käynnissä. Näin osoi-
tetaan luottamusta senioreihin ja heidän 
voimavaroihinsa. Vertaisryhmätoimintana 
jatkoivat Seniorisinkut, Torstaikaffet, Par-
lamentit (3), Jyrkkälän äijäkerho, Jyrkkälän 
pelikerho ja Pyrkivänkujan senioriryhmä. 
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Uusia vertaisryhmiä käynnistyi kaksi: 
Boccia-mimmit ja Menevät. Näissä kym-
menessä ryhmässä oli 137 osallistujaa ja 
1259 osallistumiskertaa vuoden 2021 ai-
kana. Ryhmien tavoitteena on saattaa yh-
teen senioreita keskustelemaan, oppi-
maan uutta, tutustumaan toisiinsa, saa-
maan vaihtelevaa sisältöä arkipäiviin. Se-
niorityön kokoontumisia ja toiminnan mo-
nimuotoisuutta on haitannut koronaan liit-
tyvät rajoitukset. Useat ryhmät kokoontui-
vat vuonna 2021 vain syyskaudella. 

Aurala on hyvä kohtaamispaikka. Yhteis-
työkumppaneiden ryhmiä kokoontui Aura-
lan tiloissa vuoden 2021 aikana kahdek-
san. Yhteistyökumppanit oloivatTurun 
Eläkkeensaajat ry (5), Mango ry, Tukenasi 
ry ja Lounais-Suomen Sotaorvot. Näiden 
ryhmien osallistujamäärä oli 95 ja osallis-
tumiskertoja oli 809. Auralan tarjoamat ti-
lat ovat mahdollistaneet näiden ryhmien 

aktiivisen toiminnan ja kokoontumiset vii-
koittain.  

Auralan Senioripäivät (18.) toteutettiin 
24.8.2021 verkkovälitteisenä. Ohjelma oli 
perinteinen ja nojasi osittain ennalta teh-
tyihin tallenteisiin. Pääpuhujana oli profes-
sori Markku Wilenius, joka valotti Tulevai-
suuden Turun mahdollisuuksia. Hänen li-
säkseen ohjelmassa oli sirkusesitys (Turun 
amk), musiikkia (Johanna Järvinen ja Teijo 
Pöyhönen), liikuntaa (Mia Lamberg) sekä 
yhteistyökumppaneiden tervehdyksiä. Tal-
lenne on ollut nähtävissä verkossa. Tallen-
ne on katsottu 154 kertaa. 

Marras-joulukuussa toteutettiin ensimmäi-
sen kerran Kaamosviikot. Neljän viikon ai-
kana oli yhteensä 28 tapahtumaa. Ajan ja 
uutisten virrassa -luentosarjan vierailijoina 
olivat Riitta Monto, Pauli Aalto-Setälä, Ju-
hani Knuuti sekä Veijo Hietala. Feikkiä vai 
ei -luentokokonaisuudesta vastasi Kaisa-
Riitta Aho. Kaamosviikkojen tarjonnassa 
oli joka viikko myös askartelua, musiikkia, 
liikuntaa ja kävelyretkiä. Lisäksi viikon ai-
kana esiteltiin Celia-äänikirjapalvelua ja 
bridgepeliä. Osallistumisia oli yhteensä 
noin 210. Kaamosviikkoihin liitetyn kyselyn 
(n=41) perusteella vastaava tapahtuma 
tulisi järjestää uudelleen. Kaamosviikkojen 
sisältöä, hintaa, kestoa sekä ajankohtaa 
pidettiin sopivina.  

Keväällä 2021 käynnistettiin Auralan Set-
lementin Seniorisenaatin toiminta. Senaat-
ti koostuu kuudesta senaattorista; Mirja 
Vuoristo, Riitta Monto, Henna Mäkimartti-
Ince, Tauno Vuoristo, Pekka Kuopio, Tuuk-
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ka Siltala sekä Auralan edustajista. Senaat-
ti kokoontui vuoden 2021 aikana kaksi 
kertaa. Toiminta-ajatus ryhmälle on: ”Aura-
la Setlementin Seniorisenaatti pohtii ja 
toimii alueen seniorien eduksi. Auralan 
seniorityön monimuotoisuus on arvo, jota 
haluamme uudistaa toimimaan tulevienkin 
seniorien tarpeita vastaavaksi. Tarkoituk-
sena on seniorityön edistäminen ja uudis-
taminen niin, että se paremmin vastaisi 
seniorien monimuotoisen ryhmän tarpei-
ta. Samalla uudet toimintamuodot ja ket-
teryys reagoida toimintaympäristön muu-
toksiin ovat etsinnässä.” 

Aurala on avoin tila, joka tarjoaa senioreil-
le mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovai-
kutukseen ja yhteisöllisyyteen sekä mielen 
hyvinvoinnin tukemiseen. Ryhmät ovat ko-
koontuneet itseään kiinnostavien asioiden 
ympärille. Seniorityön rakentaminen ver-
taisryhminä antaa osallistujille uskon omiin 
voimavaroihinsa ja lisää osallisuuden tun-

netta. Nämä ryhmät vähentävät yksinäi-
syyttä ja seniorit löytävät uusia ystäviä Au-
ralan toiminnasta. Tavoiteltu seniorien 
osallistujamäärä ylitettiin Auralan omissa 
ryhmissä.  

Kansalaisopiston kurssit tarjoavat mahdol-
lisuuden elinikäiseen oppimiseen. Seniorit 
pystyivät valitsemaan lukuisista kursseista 
itselleen kokonaisvaltaista hyvinvointia li-
sääviä osia. Seniorien digitaalisten kansa-
laistaitojen vahvistamisen siirto kansalais-
opistoon onnistui mainiosti. Tarjolla oli yk-
silöllisestä neuvonnasta koko lukuvuoden 
opintopiireihin digiosaamista lisääviä tun-
teja. Monet muutokset (mm verkkopankki, 
koronatodistus) tekivät digiasioita erittäin 
ajankohtaisia.  
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SOPU VARSINAIS-SUOMI (STEA 2019-2022) 

Sopu-työn tärkeimpänä tavoitteena on 
kunniaan liittyvästä väkivallasta vapaaseen 
elämään tukeminen. Toiminnan muotoina 
ovat kunniaan liittyvien konfliktien osa-
puolten kanssa työskentely, ennaltaehkäi-
sevät ryhmät ja työpajat sekä verkostotyö 
ja koulutukset alueen ammattilaisille. 

Vuoden 2021 aikana tavoitimme 47 kun-
niaan liittyvän väkivallan kokijaa ja 39 väki-
valtaa käyttänyttä tai muuta konfliktin osa-
puolta tai perheenjäsentä.  

Vuoden aikana neljänneksessä tapauksista 
tulosyykonflikti ratkesi väkivallattomasti. 
Myös suurimmassa osassa niistä lopuista 
konflikteista, joissa tulosyykonflikti ei var-
sinaisesti ratkennut, tilanne helpottui 
huomattavasti. Mittasimme asiakkaiden 
kokemusta Sopun työn vaikutuksia heidän 

elämäänsä asiakastapaamisissa säännölli-
sesti täytettävän kysymysmittarin avulla. 
Ihmiset kokivat, että tulosyynä ollut on-
gelma haittasi heitä selvästi vähemmän 
Sopun avun myötä. Heidän kokemuksensa 
itsemääräämisoikeudesta ja toiveikkuu-
desta tulevaisuuden suhteen nousi merkit-
tävästi lähtötilanteeseen verrattuna. Lähes 
kaikki tunsivat turvallisuutensa parantu-
neen huomattavasti. Kokemus ihmissuh-
teista parani suurimmalla osalla, vaikka 
usein konflikteihin liittyy väistämättä joi-
denkin ihmissuhteiden ajoittaista huono-
nemista tai jopa katkeamista. Konfliktityöl-
lä oli vaikutusta ihmisten kokemukseen 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja väki-
vallasta vapaasta elämästä. 

Yli puolessa asiakastapauksista työskente-
limme väkivallan tekijöiden tai muun lähi-
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piirin kanssa. Tällä voimme turvata koko-
naisvaltaisemman tuen kaikille konfliktin 
osapuolille ja tarjota itsemääräämisoikeut-
ta kunnioittavia työkaluja myös mahdollis-
ten tulevien konfliktien ratkaisemiseen. 
Näin työskentelyllä oli mahdollisesti myös 
laajempaa ennaltaehkäisevää vaikutusta 
tulevissa konfliktiherkissä tilanteissa. 

Varsinaisessa ennaltaehkäisevässä työssä 
tavoitimme 74 ihmistä ryhmissä ja työpa-
joissa sekä naisten ja lasten leirillä, joissa 
keskusteltiin tiukoista sukupuolirooleista, 
yhteisön paineesta ja väkivallattomista 
keinoista niiden ratkaisemiseen. Ryhmissä 
ja työpajoissa pystyimme tarjoamaan tur-
vallisen tilan pohtia omia käsityksiään 
näistä. Osallistujien tietoisuus ja keinot kä-
sitellä em. aiheita lisääntyivät ja mahdolli-
sesti näin muutos konflikteihin liittyvissä 
tiukoissa kunniakäsityksissä on pidemmäl-

lä aikavälillä mahdollinen. Valitettavasti 
aiottuja kouluvierailuja emme saaneet to-
teutettua koronarajoitusten takia. 

Tavoitimme koulutuksilla 157 Varsinais-
Suomen alueen sote- ja koulutusalan am-
mattilaista. Koulutettujen palautteen mu-
kaan he kokivat, että osaaminen kunniaan 
liittyvän väkivallan tunnistamisessa ja pu-
heeksi ottamisessa sekä ammatillisessa 
osaamisessa konfliktitilanteissa lisääntyi 
huomattavasti. Näin pystyimme tukemaan 
laajempaa joukkoa ammattilaisia autta-
maan asiakkaitaan paremmin konfliktiti-
lanteissa.  

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjär-
jestöjen avustuskeskus STEA. 

JOK – JALKAUTUVA OSAAMISEN KEHITTÄMISKLINIKKA  
(ESR 2018–2021) 

JOK-hanke päättyi alkuperäisestä suunni-
telmasta poiketen hankkeelle saadun jat-
koajan jälkeen 30.11.2021. Hankkeen 
kohderyhmänä olivat työssäkäyvät maa-
hanmuuttajat. Hankkeen tavoitteena oli 
työssä pysymisen ja etenemisen tukemi-
nen, perustaitojen vahvistaminen, osaa-
misklinikan perustaminen sekä jalkautu-
minen työpaikoille. Osaamisklinikka tar-
koitti käytännössä yksilö- ja pienryhmä-
opetusta ja -ohjausta, jota annettiin vuon-
na 2021 pääosin etänä. Jalkautuminen 
työpaikoille oli pienryhmäopetusta työ-

paikkojen omista työntekijöistä koostuville 
pienryhmille. Tätä työtä tehtiin vuonna 
2021 täysin etänä. 

Hankkeen toimintaa ohjasi vahvasti koko-
naisvaltainen kohtaaminen. Hankkeessa 
huomioitiin perustaitojen vahvistaminen 
reagoimalla asiakaslähtöisesti avun ja tuen 
tarpeisiin, elinikäisen/jatkuvan oppimisen 
tukeminen pohtimalla taitojen kehittämis-
tä myös hankkeen palveluiden jälkeen 
sekä palveluaukkojen täyttäminen. Ope-
tuksessa käytettiin laajasti erilaisia peda-
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gogisia ratkaisuja kunkin osallistujan op-
pimistarpeisiin ja -valmiuksiin sovittaen.  

Hankkeessa tehtiin opetus- ja ohjaustyötä 
sekä yksilö- että ryhmämuotoisena, yksilö-
työtä painottaen. Hankkeen etuna oli aika-
taulullinen ja sisällöllinen joustavuus, mikä 
mahdollisti sekä erilaisissa töissä ja työ-
vuoroissa työskentelevien että eri osaami-
sen tasolla olevien osallistumisen hank-
keeseen. Osallistujien ikäjakauma oli 18–
56 vuotta ja sukupuolijakauma miehiin ja 
naisiin tasainen. Koulutustaustat, työalat ja 
työpaikat olivat hyvin moninaisia, mikä 
osoitti, että hankkeen palveluille on tarvet-
ta monenlaisissa työtilanteissa. Yhteensä 
hankkeessa oli mukana 222 osallistujaa, 
joista osa oli mukana intensiivisesti ly-
hyemmän jakson, kun taas toiset pitkäkes-
toisemmin mutta vähemmän intensiivises-
ti. Vuoden 2021 aikana osallistujia oli mu-
kana 61. Hankkeen jälkimmäinen puolikas 
toteutettiin kokonaan koronapandemian 
aikana, mikä aiheutti etätyöskentelyyn siir-
tymisen ja vaikutti myös eri tavoin uusien 
osallistujien tavoittamiseen tai hankkeen 

palveluissa mukana jatkamiseen. Osalle 
etätyöskentely oli haastavaa tai mahdo-
tonta, kun taas osalle se helpotti osallis-
tumista.  

Osallistujia oli hankkeessa mukana monis-
ta eri syistä, minkä vuoksi myös tulokset ja 
vaikutukset olivat moninaisia.  Merkittä-
vimpiä vaikutuksia olivat suomen kielen 
taidon kehittymisen myötä paremmat 
kommunikaatiovalmiudet ja kiinnittyminen 
omaan työyhteisöön, omien perustaitojen 
paranemisen myötä kyky tehdä nykyistä 
työtä aiempaa paremmin tai vaihtaa 
enemmän omaa osaamista vastaavaan 
työhön sekä tietojen ja taitojen vahvis-
tuessa myös itsetunnon, itseluottamuksen 
ja minäpystyvyyden lisääntyminen. Yksilön 
taitojen positiivisella muutoksella on näi-
den myötä ollut myönteisiä vaikutuksia 
myös osallistujien perheissä ja lähipiirissä, 
kun tietotaitoa käytetään ja hyödynnetään 
arjessa.   

Hanketta rahoitti Keski-Suomen Ely-kes-
kus/Euroopan sosiaalirahasto. 
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VI-KA KEIKKA™ VIHAN JA KATKERUUDEN KAHLEISTA (OM 2021) 

Hankkeen tavoitteena oli VI-KA KEIKKA™ 
VIHAN JA KATKERUUDEN KAHLEISTA-oh-
jelman pilotointi Turun vankilassa ja oh-
jelman mallintaminen sovellettavaksi laa-
jemmin Suomen vankiloissa. Tämän taide-
lähtöisen tunteidenkäsittelymenetelmän 
tavoitteena oli tarjota sanaton itseilmaisu-
kanava ja työvälineitä sekä vankila-aikai-
seen että sen jälkeiseen elämään siviilissä. 
Tavoitteena oli jalkauttaa ohjelma osaksi 
vankiloiden pysyvää toimintaa yhdeksi vä-
kivaltataustaisten vankien toimintamuo-
doksi. 

Turun vankilassa toteutettiin kaksi työpaja-
jaksoa kahdelle eri kohderyhmälle: yksi 
naisryhmälle (5 henkilöä, 16.6.-14.7.2021, 
9 työpajaa) ja yksi Valma-ryhmän osallistu-
jille (5 miestä, 25.10.-11.11.2021, 5 työpa-
jaa). Köyliön vankilassa toteutettiin yksi 
yhden kuukauden työpajajakso (8 miestä, 
26.7.-19.8.2021, 9 työpajaa + lopputa-
paaminen).  

Toiminnan tuloksena osallistujat saivat tu-
tustua uuteen keinoon työstää ongelmi-
aan ja käsitellä tunteitaan. Toiminnan tu-
lokset jäivät vajaiksi, koska työpajat olivat 
kestoltaan liian lyhyitä ja hankkeen aikana 
tavoitettiin vain pieni osa vankeja. Myös 
osallistujien sitoutuminen ja motivaatio oli 

vähäistä. Toiminnan tuloksellisuutta hei-
kensi myös se, että vankilan henkilökun-
nalla ei ollut menetelmästä selvää käsitys-
tä. Olisi ollut tärkeää tutustuttaa heidät pe-
rusteellisemmin menetelmään ja sen ta-
voitteisiin, mutta siihen ei tarjoutunut 
mahdollisuutta.  

Hanketta ei pystytty toteuttamaan hanke-
suunnitelman mukaisesti, koska Vi-Ka 
Keikka -tunteidenkäsittelymenetelmä ei 
sovellu toteutettavaksi Turun vankilan reu-
naehtojen puitteissa (vankilan aikataulut, 
käytettävissä olevan ajan vähyys, osallistu-
jien rekrytoinnit ja toiminnan sijoittaminen 
monien muiden toimintojen joukkoon). 
Useista vankilan henkilökunnan kanssa 
käydyistä keskusteluista huolimatta, muu-
tosta vankilan käytänteisiin ja työskentelyn 
helpottamiseen vankilassa ei kyetty teke-
mään. Koronaepidemiarajoitusten vuoksi 
työpajatoimintaa ei päästy aloittamaan 
kuin vasta 16.6.2021, mikä osaltaan hidas-
ti hankkeen käynnistymistä ja sekoitti toi-
mintasuunnitelmaa.  

Hanketta rahoitti Oikeusministeriö. Hanke 
päätettiin lopettaa ensimmäisen toiminta-
vuoden jälkeen, vaikka rahoitusta hank-
keelle oli myönnetty kahdeksi vuodeksi.  
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PERHETYÖTÄ JA TUKEA MAAHANMUUTTAJILLE -HANKE  
(STEA 2019–2021) 

PETU-hankkeen viimeisenä hankevuonna 
toimittiin jo hankkeessa luodun toiminta-
mallin mukaisesti. Hankkeessa on kehitetty 
maahanmuuttajataustaisille perheille ja 
yksilöille annettavaa ennaltaehkäisevää, 
kotiin menevää ja nopeaa alkuvaiheen tu-
kea haastavissa tilanteissa. Vuonna 2021 
hanke tavoitti 349 aikuista asiakasta ja 
heidän kanssaan järjestettiin 518 kasvok-
kain tapaamista, korona-ajasta huolimatta. 
Hankkeessa työskenteli elokuuhun asti 
kaksi kokoaikaista työntekijää. Tästä 
eteenpäin vain yksi työntekijä sekä kah-
den kuukauden ajan yksi sosionomiopis-
kelija. 

Hankkeen toiminta oli pääosin yksilöllistä 
neuvontaa, paneutuvaa palveluohjausta 
sekä jalkautuvaa työtä perheille ja yksilöil-
le. Työmuodoilla tavoiteltiin mm. koko-
naisvaltaisuutta sekä oikea-aikaista tiedon 
ja tuen antamista muutostilanteisiin. Ryh-
mätoiminnat antoivat vertaistukea ja virkis-
tystä hankkeen yksilöohjaukseen tulleille.  

PETU-hankeessa neuvottiin ja ohjattiin 
myös vapaaehtoisia, jotka auttoivat maa-
hanmuuttajataustaisia tuettaviaan uuteen 
asuinympäristöön asettumisessa ja sen 
palveluihin kiinnittymisessä. Hanke pystyi 
palvelemaan 25 aktiivisen vapaaehtoisen 
kautta alkuperäistä hankealuetta (Turku, 
Raisio, Kaarina) laajemmin maahanmuutta-
jataustaisia henkilöitä (mm. Salo, Pori, 
Rauma, Uusikaupunki). Hankkeen tavoit-

teita edistettiin tiiviissä yhteistyössä mm. 
Turun kaupungin, seurakuntien diakonia-
työn ja maahanmuuttajia palvelevien jär-
jestöjen kanssa (mm. Kaikkien Naisten 
Talo, Ehjä ry, Sateenkaarikoto, Turun 
NMKY).   

Asiakkaiden kokemuksia hankkeesta vii-
meisen vuoden osalta selvitettiin tammi-
kuussa 2022 sähköisellä kyselyllä. Vastaus-
ten (n=37) mukaan hanke onnistui tavoit-
teidensa mukaan nopeassa avunantami-
sessa: asiakkaat saivat ajan työntekijöille 
joko samana päivänä (41,2%), seuraavana 
päivänä (11,8%) tai samalla viikolla 
(23,5%).  Asiakkaat kokivat hankkeelta 
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saadun tuen turvin jaksavansa paremmin 
oman elämätilanteensa kanssa (28,6%), 
näkevänsä enemmän vaihtoehtoja 
(25,7%), sekä kokevansa vähäisempää 
stressiä (20%).  Kolmasosa vastanneista 
(34,3%) väitti oppineensa hankkeen oh-
jaamana uuden asian tai taidon ja otta-
neensa tämän käyttöönsä. 

Yhteistyökumppanit ja vapaaehtoiset ar-
vioivat heille suunnatussa kyselyssä (n=23) 
hankkeen olleen hyödyllistä asiakkaille 
(100%) ja yhteistyön hankkeen kanssa ar-
vioitiin toimivaksi ja itselle hyödylliseksi 
(91,3%). Yhteistyökumppanit olivat pyytä-
neet hankkeesta apua tai neuvoja (87%), 
ohjanneet hankkeelle asiakkaita (65%) tai 

työskennelleet hankkeen kanssa yhteisen 
asiakkaan eteen (61%).  He sanoittivat 
hankkeesta saatavan ”helposti tavoitetta-
vaa nopeaa asiantuntevaa apua”, ”koko-
naisvaltaista apua ja rinnalla kulkemista”. 
Hankkeessa katsottiin olevan” ymmärrystä 
myös ongelmien kulttuurisesta 
taustausta”.  Yksi vastaajista kuvaili havain-
neensa asiakkaiden saamaa hyötyä seu-
raavasti:  ”työllistymistä, apua erilaisten 
viranomaisasiakirjojen täyttämisessä, apua 
ahdistukseen, vanhemmuuden tukea, ver-
taistukea (esim eronneille maahanmuutta-
ja äideille), tukea miehille ja naisille ja 
nuorille haasteellisissa tilanteissa, voi-
maantumista, tietoa oikeuksista ja velvolli-
suuksista.” 
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AURALAN SETLEMENTIN HALLINTO, HENKILÖSTÖ 
JA TALOUS 

Läsnäolo- ja puheoikeudella Setlementti-
liiton pääsihteeri Pentti Lemmetyinen sekä 
kunniapuheenjohtaja Kalevi Hietanen. 

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Leo Ny-
qvist, Seppo Paarte, Iro Kaisla, Nina Pieti-
käinen ja Sannaleena Härkönen. Lisäksi 
kiinteistöhankkeen edistämiseksi toimi 
työryhmä, johon työvaliokunnan jäsenten 
lisäksi kuuluivat Pertti Kanerva ja Tuija 
Nummela.  

Tilintarkastuksen on hoitanut Anne Malin 
Pricewaterhouse Coopers-yhteisöstä. Yh-

distyksen toiminnanjohtajana ja talouden-
hoitajana on toiminut Sannaleena Härkö-
nen. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
14.4. ja syyskokous 7.12. 

Auralan talous perustuu yhdistyksen 
omaan toimintaan ja sen tuloksellisuu-
teen, kansalaisopiston valtionosuuteen, 
päiväkodin palveluseteleihin sekä hanke-
rahoitukseen. Hankerahoituksia saatiin So-
siaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuk-
selta, Keski-Suomen Ely-keskukselta (ESR), 
Oikeusministeriöltä, Opetushallitukselta ja 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.  
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• sosiaalityön emeritusprofessori Leo Nyqvist, puheenjohtaja 

• vapaaehtoistyöntekijä Seppo Paarte, varapuheenjohtaja 

• varatuomari Matti Manner  

• insinööri Seppo Lehtinen 

• suunnittelija Elina Vuorio 

• VTM Christina Erola 

• yrittäjä Iro Kaisla 

• Tyttöjen talon johtaja Nina Pietikäinen 

• hallituksen esittelijä/sihteeri Sannaleena Härkönen  

• henkilökunnan edustajana läsnäolo-oikeudella Outi Tikkanen 

• varajäsen kasvatustieteen professori Arto Jauhiainen 

Yhdistyksen hallitus on toimintavuoden aikana kokoontunut kahdeksan kertaa.

HALLITUS 2021



Vuoden 2021 tilinpäätös oli 172 747 €. 
Yhdistys tavoitteli hyvää tilinpäätöstä, jotta 
tuleviin remontteihin tai mahdolliseen uu-
disrakentamiseen sekä väistötiloihin siir-
tymiseen saataisiin säästettyä varoja. Hyvä 

tilinpäätös auttaa myös korjaamaan koro-
navirusepidemiasta johtuvien rajoitustoi-
mien vuoksi opistotoiminnassa tapahtu-
nutta kurssimaksutuottojen vähentymistä.  
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Hankkeet
682 513 €

Asuinkiiteistö
135 703 €

Setlementti
131 017 € Päiväkoti

408 545 €

Kansalaisopisto
831 718 €

Tulot 2021

31%

38%

19%

6%

6%

Tulos 2021

yht. 172 747 €
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• Vapaaehtoisohjaaja Seppo Paarte (puheenjohtaja) 

• Professori Arto Jauhiainen 

• Diakoniatyöntekijä Helena Korhonen 

• Palvelutalon johtaja Sirkku Koskinen 

• Psykologi Eeva-Kaija Lemmetyinen 

• Johtokunnan sihteerinä on toiminut rehtori Sannaleena Härkönen 

Opiston johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa.

KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTA

• Puheenjohtaja Marja Haatanen 

• Sihteeri Kirsi Kiviniitty-Karppinen 

• Iro Kaisla 

• Maria Konstari 

• Laura Maksimainen 

• päiväkodin henkilökunnan edustaja Minna McArdle 

Päiväkodin johtokunta kokoontui toimintakaudella kaksi kertaa 16.3. ja 9.11.

PÄIVÄKODIN JOHTOKUNTA
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• siistijä Ibrahim Fadumo Hassan  

• toiminnanjohtaja-rehtori Sannaleena Härkönen  

• atk-tuki/opettaja Raymond Jonckheer-Nurmi 

• tietotekniikkaopettaja Kai Mäkelä 

• iltavahtimestari Jari Rantanen (syyskaudella) 

• suunnittelija Tiina Seikkula  

• toimistosihteeri Hanna Suojanen  

• suunnittelija-tiedottaja Susanna Viherä  
 
 

• Venni Alanko (Osaamisen perustaitotreenit) 

• Terhi Toppala (Osaamisen perustaitotreenit) 

• Essi Leikas (Perustaidot voimavaraksi) 

• Terhi Kujala (Perustaidot voimavaraksi, Osaamisen perustaitotreenit) 

• Jenni Hanhilampi (Perustaidot voimavaraksi, Osaamisen perustaitot-
reenit, Osaamisperusteet kurssikuvauksiin) 

• Laura Siniranta (JOK) 

• Minttu Tarkiainen  (Petu 16.8.2021 saakka) 

• Outi Tikkanen (Petu) 

• Aino Ukko (Sopu) 

• Hannaneh Mahmoudian (Sopu) 

Lisäksi opistossa työskenteli 87 määräaikaista tuntiopettajaa, ohjaajaa ja 
luennoitsijaa.

KANSALAISOPISTON HENKILÖSTÖ

HANKKEISSA TYÖSKENTELIVÄT
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• johtaja, varhaiskasvatuksen Kirsi Kiviniitty-Karppinen 

• varhaiskasvatuksen opettaja Minna McArdle 

• lastenhoitaja Tuija Oinonen  

• lastenhoitaja Ida Heinonen (1.8.2020-30.4.2021) 

• lastenhoitaja Päivi Karinen (9.8.2021-12.11.2021)  

• lastenhoitaja Sandra Aalto (9.8.2021 alkaen) 

• ryhmäavustaja Ulla Jalamo (11.8.2021). 

• keittiöapulainen Kiia Karppinen 

• vakituinen sijainen Sofia Jakku

PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖ
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