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Isosisarus-
toiminta

Ahjolan
Poikatyö

Ty�öjen
Tupa

Yhteystiedot
Piia Seppälä, vastaava ohjaaja

Sukupuolisensitiivinen tyttö- ja 
poikatyö ottavat huomioon sukupuoleen 

kohdistuvat erityispiirteet ja ohjaajilla 
on herkkyyttä huomioida sukupuolen 

monimuotoisuuden merkityksiä ja 
vaikutuksia lapsen ja nuoren elämään. 

Toiminnassa jokainen voi pohtia, 
ilmaista ja ilmentää omaa itseään ja 

saada tukea löytääkseen omanlaisensa 
elämän. Toiminnan tavoitteena on 

tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi 
maailma.

Isosisarustoiminta, Tyttöjen Tupa ja 
Ahjolan Poikatyö ovat osa Ahjolan 

Setlementtiä. Tytöille suunnattu toiminta 
viettää vuonna 2019 20-vuotisjuhlaa, 
pojille suunnattu toiminta on alkanut 

vuonna 2018. Toimintaa ohjaavat 
Setlementtiarvot.

Ahjolan Setlementti

Sukupuolisensitiivinen 
sosiaalinen nuorisotyö

Ole oma itsesi,
muuten ei ole
ketään  kaltaistasi!

”
“

Sanna Natunen, tyttötyön ohjaaja

Paula Ervamaa, tyttötyön ohjaaja
044 553 84 92 paula.ervamaa@ahjola.fi

Niklas Söderström, poikatyön ohjaaja

Rohkeasti 
ihmisen puolella! 

”
“

Sosiokulttuurinen innostaminen on 
ideologia, jossa tärkeitä asioita ovat 

yhteisöllisyys ja osallisuus. Toiminnassa 
jokainen saa toteuttaa itseään ja 

vaikuttaa yhteisön asioihin. 

Sosiokulttuurinen innostaminen

044 553 84 35 sanna.natunen@ahjola.fi
Sanna Tampereen Tyttöjen Tupa

tyttojen_tupa_sanna

Pispalan valtatie 45, 
33250 Tampere



Isosisarustoiminnan avulla 6–16-vuotias 
tamperelainen lapsi tai nuori voi 

saada itselleen Isosiskon, Isoveljen tai 
Isosisaruksen iloksi ja tueksi arkeensa 

vuodeksi. 

Sisarusparit päättävät itse mitä mukavaa 
haluavat keskenään puuhata. Sisarukset 

voivat esimerkiksi liikkua, pelata, askarrella, 
käydä uimassa, elokuvissa tai muissa 

kohteissa. Parit voivat lisäksi osallistua 
yhteisiin Sisaruspäiviin. 

Vapaaehtoiset käyvät Isosisaruskurssin 
ja esittävät rikosrekisteriotteen ennen 

aloittamistaan. Kurssilla saa tarvittavat tiedot 
joko Isosisaruksena tai tyttö- ja poikatyön 

avoimen toiminnan vapaaehtoisena 
toimimiseen. Vapaaehtoisille on tarjolla 

jatkokoulutusta, ryhmänohjaajakoulutusta 
sekä vertais- ja virkistysiltoja.

Isosisarustoiminta Ahjolan PoikatyöTyttöjen Tupa

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

Tyttöjen Tuvalla on jokainen voi toteuttaa 
itseään, saada kavereita ja tehdä monia 

mukavia asioita porukalla.

Ahjolan Poikatyö on suunnattu 
6–16-vuotiaille pojille ja sukupuolensa 

moninaisesti kokeville. Poikatyössä 
järjestetään monipuolista, kaikille avointa 

toimintaa ympäri Tamperetta.

Retket, tapahtumat ja lomatoiminta 
(esim. Yökylät ja Unelmaleiri)

Harraste- ja kasvuryhmät (esim. Wauhti-
Wilmat, Kuvataideryhmä, Mimmi-ryhmä)

Aukiolot tiistaisin, keskiviikkoisin ja 
torstaisin klo 15.00–19.30. 

tyttojentupa.fi
poikatyo.fi

Retket, tapahtumat ja lomatoiminta

Harraste- ja kasvuryhmät 
(esim. liikunta- ja musiikkiryhmät)

Poikien Tuvan aukiolo maanantaisin 
klo 15–19.30 (Pispalan valtatie 45)

Tyttöjen Tupa ja Ahjolan Poikatyö 
ohjaavat tunne- ja vuorovaikutustaitoja 

tyttö- ja poikaryhmille jalkautuen eri 
puolille kaupunkia. Ryhmissä pyritään 

vahvistamaan lasten ja nuorten 
myönteistä minäkuvaa ja ryhmähenkeä.

Jalkautuvat ryhmät

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

tyttojentupa.fi

poikatyo.fi

Ryhmät kokoontuvat 
6–8 kertaa ja ohjaajat 
tekevät yhteistyötä eri 
alojen ammattilaisten 
kanssa.


