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Tavoitamme ihmisiä, joita muut eivät helposti 
tavoita, ja tuemme heitä kiinnittymisessä 
toisiin ihmisiin, palveluihin ja yhteiskuntaan.

Toiminnan 
ydinajatus

Meidät on yllättänyt niiden nuorten suuri määrä, jotka viranomaisten kautta
hakeutuvat mukaan toimintaamme.

Moka, josta olemme oppineet eniten: Emme osanneet varautua siihen, kuinka 
paljon aikaa menee asiakkaiden palveluohjaukseen ja viranomaisyhteistyöhön. 
Yllättävää oli etenkin se, kuinka vaikeaa asunnon löytäminen voi olla turvakodis-
sa asuvalle, ja kuinka kauan siinä kestää.

Meistä tekee erityisen kohderyhmämme ja menetelmät, joilla työskentelemme. 
Suomessa ei ole muita tahoja, jotka rakentaisivat pitkäaikaista psykososiaalista 
tukea kunniaan liittyvää väkivaltaa kohdanneille nuorille ja nuorille aikuisille.

Vaikuttavaksi työmme tekee se, että pystymme rakentamaan nuorille uuden-
laista kuulumisen tunnetta: kuulumista toisiin ihmisiin, fyysisiin tiloihin ja yh-
teiskuntaan. Lisäksi vaikuttavaa on nuorten identiteetin vahvistuminen: kuinka 
he uskaltavat piirtää ja suojella omia rajojaan sekä tehdä valintoja, jotka ovat hei-
dän omiaan, kantaen heitä pitkälle tulevaan.

Toimintaamme osallistuvat nuoret 
ovat mukana suunnittelemassa 
ryhmätoimintaamme ja tapahtumiamme.

Yksilöllistä ja yhteisöllistä tukea kunniaan 
liittyvän kaltoinkohtelun ja väkivallan vuoksi 
yhteisöstään irtaantuville tai irtautuneille 
nuorille ja nuorille aikuisille.
Olemme turvallinen yhteisö nuorille, jotka
ovat tilapäisesti tai pysyvästi erillään per-
heestään kunniaan liittyvien konfliktien tai 
kunniaan liittyvän väkivallan vuoksi.
Työmme tavoitteena on nuorten itsetunnon,
identiteetin ja turvallisuuden tunteen vahvis-
tuminen sekä turvallinen kiinnittyminen uu-
siin ihmisiin ja lähiyhteisöihin sekä mahdol-
lisuuksien mukaan vahvistuneet suhteet myös 
perheeseen.
Lisäksi kehitämme ja käynnistämme 
kokemusasiantuntijuuteen perustuvaa   
mentoritoimintaa.

Tärkeimmät faktat
• Toimimme pääkaupunkiseudulla 2018–2021. Näiden vuosien aikana tavoitamme 150 ihmistä.
• Hankkeessa on 3 työntekijää ja 5 vapaaehtoista. Vuosibudjettimme on 150 000 €.
• Kun hanke päättyy, jatkamme osana Loisto setlementin Kunniakäsityksiin ja konflikteihin liittyvän työn 

yksikköä ennaltaehkäisyyn ja kriisityöhön keskittyvän Sopu-työn rinnalla, uutena työmuotona.
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Timanttisin  
havaintomme
Nykyinen lainsäädäntö ei 
pysty riittävän hyvin vas-
taamaan asiakkaidemme 
suojelun tarpeeseen. Toi-
saalta timanttista on ollut 
huomata yhteisön voima: 
kun eri taustoista tulevat, 
toisiaan tuntemattomat ih-
miset kokoontuvat yhdessä 
illalliselle, ihmisten välille
    syntyy uudenlaista toivoa
     ja yhteenkuuluvuuden
        tunnetta.

          ”I feel
  I have a better
    self-esteem now
     and I have learned
     to believe in
      myself.”

osallistuja, 24


