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Setlementtiliitto on setlementtityön keskus-
järjestö ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö. 
Toimimme yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa 
yhdenvertaisen yhteiskunnan toteutumiseksi. 
Rakennamme tulevaisuuden Suomea, joka on 
syrjimätön ja yhdenvertainen, yhteisöllinen ja 
sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti 
kestävä yhteiskunta. 

Keskusjärjestönä vahvistamme jäsentemme toi-
mintaedellytyksiä jäsenpalveluilla, vaikuttamis-
toiminnalla ja edunvalvonnalla sekä osaamisen 
kehittämisellä ja jakamisella. 

Tehtävämme on lisätä vuoropuhelua, vastuulli-
suutta ja yhteisöllisyyttä yhdenvertaisen Suomen 
saavuttamiseksi. Haluamme muuttaa yhteiskun-
nan epäoikeudenmukaisia valtasuhteita ja raken-
teita. Puolustamme ihmisoikeuksia ja edistämme 
niiden toteutumista. 

Haluamme muuttaa yhteiskunnan 
epäoikeudenmukaisia valtasuhteita 

ja rakenteita.

Setlementtiliiton toiminnan lähtökohtana 
kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 

Yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi 
kokeilemme ja kehitämme Setlementtiliiton omis-
sa projekteissa ja toiminnoissa uusia ratkaisuja, 
jotka jaamme yhteiseen käyttöön. Toteutamme 
arvojen mukaista toimintaa myös yhteiskunnal-
listen yritystemme kautta. Toimintamme on puo-
luepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. 

Setlementtiliitto on myös yhteiskunnallinen kon-
serni, johon kuuluu kaksi yhtiötä: Setlement-
tiasunnot Oy ja Palvelukonttori Tarkka Oy.

Kohtaamisia 18 126
Koulutuksia ja seminaareja 103 

Tapahtumia 8 3

Setlementtiliiton tulos oli vuonna 2021 n. 129 000 
euroa ylijäämäinen. Myös koko konsernin tulos jäi 
ylijäämäiseksi n. 822 000 euroa. Setlementtiliiton 
tuotot koostuivat yleisavustuksista (STEA, OKM 
ja OM), STEA-avustuksista, muista avustuksista, 
toiminnan tuotoista ja varainhankinnasta (kuvio 
alla).  Projektien väheneminen ja hallinnon su-
pistuminen laskivat henkilöstökuluja. Mun Talous 
-toiminta päättyi. Uusina hankkeina käynnistyi-
vät Rikoksentorjunta-hanke (OM) sekä Pro Youth 
(Erasmus). Henkilöstöä Setlementtiliitossa oli 16 
henkeä.



Setlementtityön osaamista ja toimintaa poikkeus-
tilanteissa vahvistettiin Setlementtiliiton tuella. 
Jäsensetlementit saivat tukea toimintansa yllä-
pitämiseksi ja kehittämiseksi. Myös setlement-
tien operatiivista johtoa ja luottamushenkilöstö 
tuettiin organisaationsa johtamisessa ja erikois-
tilanteissa. 

Setlementtien eli jäsenyhdistysten tukipyynnöt 
pysyivät edellisvuoden mukaisesti korkealla ta-
solla ja niitä oli 85 kpl. Kaikkiin tukipyyntöihin 
pystyttiin vastaamaan 2 viikon sisällä. Saadun pa-
lautteen mukaan:
1. Setlementtiliiton tarjoama tuki oli laadukasta, 
setlementtityötä tehtiin ajankuvan mukaisesti ja 
joustavasti ja se vahvisti eri kohderyhmien arjen 
hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. 

Setlementtiliiton jäsenilleen tarjoamat asiantuntijapalvelut 
ja verkostoyhteistyö tukevat ja kehittävät setlementtityötä 

Vuonna 2021 Setlementtiliiton edunvalvonnan 
verkoston toiminta oli tiivistä, yhteistyö järjes-
töjen, muiden toimijoiden ja päättäjien kesken 
vahvistui merkittävästi. Tästä esimerkkinä Seka-
sin Kollektiivissa tehty vaikuttamis- ja kehittä-
misyhteistyö.

Setlementtityön tunnettuus vahvistui somekana-
vien käyttäjien keskuudessa, mutta hieman vä-
hentyi www-sivujen käyttäjien keskuudessa. 

Setlementtiliiton vaikuttamisviestinnän käytän-
nöt kehittyivät, esimerkiksi lausuntojen ja kan-
nanottojen tekoprosessin uudistaminen lisäsi vai-
kuttamistoimien laajuutta. 

Lausuntojen ja kannanottojen määrä kasvoi ja oli 
14 kpl. Setlementtiliiton esiin tuomat näkökulmat 
huomioitiin asioiden jatkovalmistelussa mm. jär-
jestöjen rahoitusuudistuksen, kuluttajansuojan ja 
talousosaamisen edistämisen osalta. Vaikuttamis-
toimet edistyivät hyvin Setlementtiliiton mukana 
olevissa työryhmissä ja verkostoissa.

Setlementtien edellytykset tehdä setlementtityötä 
muuttuvassa toimintaympäristössä ovat parantuneet 
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2. Jäsenyhdistyksillä on selkeä tarve Setlementti-
liiton toiminnalle ja palveluille. Jäsenyhdistykset 
ovat myös pystyneet vaikuttamaan Setlement-
tiliiton toimintakokonaisuuteen ja toimintojen 
suuntaamiseen. 
3. Setlementtiverkostot ovat tiivistäneet työnte-
kijöiden yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen jaka-
mista. Verkostot kokoontuivat v. 2021 yhteensä 
41 kertaa.

Setlementtiliiton ylläpitämä kansalaistoiminnan ja 
vapaaehtoistoiminnan verkosto kokoontui vuon-
na 2021 neljä kertaa etänä ja kerran syksyn Set-
lementtipäivillä. Osallistujia oli etätapaamisissa 
yhteensä 58 ja setlementtipäivillä 11. Toiminnan-
johtajat tapasivat vuoden aika 12 kertaa.  



5

Opistoverkosto kokoontui vuoden aikana sään-
nöllisesti noin kerran kuukaudessa käsittelemään 
vapaan sivistystyön yksityisten kansalaisopisto-
jen ajankohtaisia asioita. Opistotreffejä oli 8 kpl 
ja osallistumisaktiivisuus oli korkea. Setlementti-
liiton rooli ja aktiivisuus mm. koollekutsujana ja 
tilaisuuksien järjestäjänä on koettu erittäin tär-
keäksi.

Setlementtiliitto toteutti mm. oikeusministeriön 
rikoksentorjuntatyön rahoituksella Korona 2020 
-turvallisuushankkeen yhteydessä turvallisuusdia-
logeja eri paikkakunnilla ja verkossa, yhteensä 9 
kpl ja dialogikoulutuksia 2 kpl.

Rauhantyön rahoituksella järjestimme useita pai-
kallisia dialogitapahtumia, joissa käytiin keskus-
telua pandemian aiheuttamasta pelosta, yksi-
näisyydestä ja epäluulosta. Yhdessä IFS:n kanssa  
järjestettiin useita webinaareja, joiden teemoina 
olivat mm. kestävä kehitys, rasismi, pakolaisuus 
ja demokratian vahvistaminen osana yhteiskunta-
rauhan rakentamista. 

Setlementtiliitto oli mukana rakentamassa Seka-
sin Kollektiivia, jonka toiminta käynnistyi vuoden 
2021 alusta. Sekasin Kollektiivin tavoitteena on 
ettei yksikään nuori jää pahan olonsa kanssa yk-
sin. Se ylläpitää Sekasin Chatia, vapaaehtoistoi-
mintaa sekä Sekasin Gamingia. Sekasin Kollektiivi 
ei ole oma hallinnollinen organisaationsa, vaan 
työntekijät jakautuvat koordinaatiojärjestöihin. 
Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaavat 
MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punai-
nen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-lapsikylä. Li-
säksi käytännön työssä on mukana yli 50 muuta 
toimijaa. 

Setlementtiliiton strategia päivitettiin vuoden 
2021 aikana. Setlementtityön arvot, visio ja mis-
sio tunnistetaan ja ne näkyvät Setlementtiliiton ja 
setlementtien työssä. Setlementtiliikkeen volyy-
min tarkasteluun kehitettiin setlementtitilastojen 
visualisointityökalu, joka valmistui vuonna 2021 ja 
otetaan käyttöön 2022. Setlementtiliikkeen vo-
lyymin tarkastelua varten päivitettiin tilastojen-
keruuprosessi ja välineet. 

Setlementtityö kiinnittää ihmisiä arjen paikallis-
yhteisöihin. Setlementtityö on Suomessa laajaa 
ja tavoittaa hyvin ihmisiä paikallisyhteisöissä. Set-
lementtityö tarjoaa suurelle joukolle suomalaisia 
mielekästä vapaaehtoistoimintaa. Koulutuksiin 
osallistuneiden ymmärrys ihmisoikeuksista on 
lisääntynyt ja he osaavat huomioida ne käytän-
nön työssään. Osallistujat ovat perehtyneet kes-
tävään kehitykseen ja osallisuuden vahvistami-
sen menetelmiin ja osaavat soveltaa sen oppeja 
omassa työssään.

Setlementtityö tarjoaa suurelle 
joukolle  mielekästä 

vapaaehtoistoimintaa. 



Arvokas - eriarvoisuuden vähentämisen 
ohjelma päättyi vuoden 2021 loppuun

Arvokas-ohjelma rakensi vuosina 2018–2021 
yhdenvertaisempaa Suomea, jossa jokaisella – 
lähtökohdista ja elämäntilanteesta riippumatta 
– on mahdollisuus kokea olevansa merkitykselli-
nen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa. 

Arvokas-hankkeita oli 25. Ne kaikki luovat mah-
dollisuuksia yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen ja 
siten vähentävät yhteiskuntamme eriarvoisuutta. 
Arvokasta koordinoi Setlementtiliitto.  

Vuonna 2021 hankkeita tavattiin 60 kertaa ja 
konsultoitiin 128 kysymyksessä. Kehitettyjen toi-
mintamallien kuvaamiseen tarjottiin koulutusta. 
Viestittiin hankkeiden ja ohjelman sisällöistä, tu-
loksista ja eriarvoisuuden kysymyksistä Arvok-
kaan kanavissa, kampanjoiden ja muissa mediois-
sa näkyen siten, että vuoden aikana saavutettiin 
470 000 kontaktikertaa. Vaikuttamistyötä tehtiin 
mm. järjestämällä asiantuntijaseminaareja, viesti-
mällä ohjelman tuloksista ja julkaisemalla kolme 
mielipidekirjoitusta.  

Vuoden aikana järjestettiin vertaisseminaari, 
koulutuksia tulosten mallintamisesta ja tuloksel-
lisuusraportoinnista sekä kolmiosainen loppuse-
minaarisarja sekä STEA-ohjelmien yhteinen osal-
lisuusseminaari. 

Tapahtumilla tavoitettiin 932 osallistujaa. Yh-
teistyö Arvokas-hankkeiden kanssa oli aktiivis-
ta. Hankkeet osallistuivat yhteisiin tapahtumiin 
ja tiivistä yhteistyötä tehtiin mm. kampanjoihin 
liittyen. Ohjelmakoordinaatio sai toiminnastaan 
hyvää palautetta. Hankkeiden palautteen perus-
teella työntekijöiden osaaminen oli parantunut ja 
etenkin yhteinen viestintä koettiin hyödylliseksi.  

Arviointitutkimuksella pystyttiin 
osoittamaan järjestöjen hanketyön 

merkitystä osallistujien 
hyvinvoinnille.

Arviointitutkimuksen tuloksista julkaistiin 3 mini-
raporttia ja loppuraportti. Arviointitutkimuksel-
la pystyttiin osoittamaan järjestöjen hanketyön 
merkitystä osallistujien hyvinvoinnille ja tuloksia 
hyödynnettiin viestinnässä ja vaikuttamistyös-
sä. Viestinnällä ja vaikuttamistyöllä tavoitetaan 
Arvokas-ohjelman viestein arviolta yli 700 sidos-
ryhmiin kuuluvaa henkilöä. 

Arvokas koordinaatiohanke jatkaa toimintaansa ja 
kokoaa ohjelman tuloksia ja vaikutuksia yhteen.
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Lapsi- ja nuorisotyön uuden toimintarakenteen 
mukainen toinen toimintavuosi vahvisti setle-
menttien yhteistyötä valtakunnallisesti lapsi- ja 
nuorisotyössä.   

Toimintarahalla mahdollistettiin osallistujien toi-
veista ja tarpeista nousevia toimintoja ympä-
ri Suomen. Sillä järjestettiin kaiken kaikkiaan 78 
tapahtumaa tai toimintoa. Osallistujina oli 2 883 
lasta ja nuorta sekä 169 perhettä. Erilaisia harras-
teryhmiä järjestettiin 21, leirejä 17, retkiä ja tapah-
tumia 18 kpl. Osallistavan budjetoinnin kokeiluja 
oli 11 kpl. Toimintarahalla tuettiin myös heikom-
massa asemassa olevien nuorten kesätyöllisty-
mistä ja työelämäprojekteja: 19 nuorta sai ke-
sätyökokemuksen. Lähes kaikille nuorille nämä 
olivat ensimmäisiä työkokemuksia. Toiminnassa 
mukana olevat ovat olleet vahvasti osallisia toi-
minnan suunnittelussa.

25 setlementtiä kokeili ja kehitti 
uusia toimintamuotoja.

Järjestetyissä toiminnoissa otettiin huomioon 
mm. oman ympäristön viihtyvyyden paranta-
minen, yhteisöllisyyden lisääminen, sosiaalisten 
suhteiden lisääminen, vanhemmuuden tukemi-
nen ja vahvistaminen. 25 setlementtiä kokeili ja 
kehitti uusia toimintamuotoja, mm. nuorten va-
paaehtoistoimintaa, ylisukupolvista toimintaa, 
uusia etäosallistumisen muotoja, liikuntaharras-
tuksen mahdollistamista, työkyvyn tukemista. 

Lapsi- ja nuorisotyön toimintarahalla tavoitettiin 
ennätysmäärä lapsia, nuoria ja perheitä

Setlementtien yhteiskehittämisprosesseja oli 5 
kpl ja osaamisen tai toiminnan kehittämistapaa-
misia 25 kpl.

Osaamista ja hyviä käytäntöjä jaettiin alueellisesti, 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Virtuaalikah-
veja järjestettiin 18 kpl vuoden aikana. Osallistujia 
oli näissä yhteensä noin 149 vuoden aikana. Kah-
veilla jaettiin kuulumisia, haasteita ja onnistumisia 
sekä saatiin vahvistusta omiin toimintoihin lasten 
ja nuorten kanssa. Webinaareja järjestettiin 12 kpl 
vuoden aikana. Osallistujia oli yhteensä 231. We-
binaarien aiheet kumpusivat kentän tarpeiden ja 
toiveiden pohjalta. Aiheina oli mm. erityislapset 
ja -nuoret, kiusaamisen ilmiöt ja osallisuustyökalut.  

Valtakunnalliset Isosisaruspäivät tukivat eri set-
lementtien vapaaehtoisten ja työntekijöiden ver-
kostoitumista, yhteistyötä, hyvien käytäntöjen 
ja kokemusten jakamista, Isosisarustoimintamal-
lin kehittämistä sekä vapaaehtoisten osallisuut-
ta sekä motivaatiota pysyä jatkossakin mukana 
vapaaehtoisena. Jäsensetlementtien tietoisuus 
toimintaympäristön muutoksista, lasten ja nuor-
ten tarpeista, eri toiminnoista, mahdollisuuksista 
ja yhteistyökumppaneista on lisääntynyt mm. tie-
dotuksen, sosiaalisen median ja yhteistyön kautta. 

Lisäksi kehitettiin Setlementtiliiton varainhan-
kintaa ja uusia varainhankinnan muotoja otettiin 
käyttöön. Tämä edistää lapsi- ja nuorisotyön toi-
mintaedellytyksiä setlementeissä. 7



NäytönPaikka-palvelu vahvistaa erityistä tukea 
tarvitsevien, esimerkiksi työelämään ja opintoi-
hin tähtäävien nuorten ja nuorten aikuisten sekä 
heikommassa asemassa olevien omia voimava-
roja ja osaamisen tunnistamista.  

Vuonna 2021 entistä useampi käyttäjä löysi Näy-
tönPaikan työvälineet. Käyttäjämäärä kasvoi lähes 
300 hengellä. Mukaan saatiin 33 uutta organisaa-
tiota. Myös palvelun käyttö lisääntyi. Kirjautumi-
sia oli lähes 56 000 enemmän kuin vuonna 2020. 
Yksittäisten kävijöiden määrä kasvoi reilulla tu-
hannella. Uusi palveluversio tarjoaa jatkossa en-
tistä monipuolisemman alustan oman elämän tar-
kasteluun. 

Vuoden 2021 aikana kehitettiin uutta palveluver-
siota, joka tarjoaa nopeamman käyttäjätunnus-
ten saamisen, uuden teknisen alustan sekä uuden 
työkalun, joka auttaa omaa osaamisen tunnista-
mista. Uusi palveluversio otettiin testikäyttöön 
marraskuussa 2021. Uusi palveluversio vaati vielä 
korjaustoimenpiteitä. 

Käyttäjät kokivat palvelun 
toimivaksi ja hyödylliseksi.

NäytönPaikan ylläpito oli palvelulupauksen mu-
kaista. Ylläpitotehtävissä onnistuttiin hyvin, käyt-
täjätunnukset toimitettiin käyttäjille palvelulu-
pauksen mukaisesti kahden arkipäivän sisään 
ja palvelussa huomattuihin virheisiin pystyttiin 
puuttumaan pikaisesti. 

NäytönPaikan uusi palveluversio 
otettiin käyttöön

Käyttäjät kokivat palvelun toimivaksi ja hyödylli-
seksi. Vuoden 2021 tulosodotukseksi asetettiin, 
että käyttäjistä 70 % kokee palvelun tarpeellisek-
si. 

Käyttäjäkyselyn 02/2022 mukaan suurin osa vas-
taajista (77 %) pitää palvelua hyödyllisenä sekä 
asiakaskäyttäjänä että työntekijän tai ohjaajan 
roolissa. Vastanneet antoivat palvelulle keskimää-
rin arvosanan 8,6 (asteikko 4-10). Tulosta voidaan 
pitää erityisen positiivisena. 

NäytönPaikan tunnettuus kasvoi. Koulutustilai-
suuksien määrä lisääntyi ja niitä järjestettiin 16 
kpl, ja niihin osallistui 496 henkilöä. Verkostoyh-
teistyö vahvisti NäytönPaikan kehittämisyhteis-
työtä. Uusina merkittävinä yhteistyöverkostoina 
alkoi työskentely STM:n organisoimissa HyteAi-
ro-verkostossa ja SoteBotti-verkostossa.
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Mun Talous -toiminta vahvisti nuorten kanssa 
työskentelevien ammattilaisten osaamista ja 
keinoja tukea nuorten taloudellisen lukutaidon 
kehittymistä vuosina 2013–2021. 

Toiminnan aikana taloudenhallinnan ensiapukou-
lutusten avulla nuorten kanssa työskentelevien 
ammattilaisten osaaminen, keinot ja mahdolli-
suudet tukea nuorten taloudellisen lukutaidon 
kehittymistä sekä tukea nuoria talousongelmien 
ratkaisussa kehittyivät. Koulutustilaisuudet olivat 
myös tärkeä paikallisen verkostotoiminnan muo-
to. Palautteiden mukaan osallistujien valmiudet 
raha-asioiden puheeksi ottamiseen ja oman ta-
loudenhallinnan käsittelyyn nuorten kanssa pa-
rantuivat.  

Ammattilaiset löysivät 
työvälineitä nuorten 

taloudenhallinnan tukemiseen.

Verkostolle järjestetyt tapahtumat edistivät ver-
koston muihin jäseniin tutustumista. Nuoret ja Ta-
lous TAT otti verkoston koordinoinnin vastuulleen 
Mun Talouden päättyessä. 

Puhu rahasta -kampanjaa ei voitu järjestää vuonna 
2021 suunnitelmien mukaan osana kansainvälistä 
Global Money Weekiä, sillä tapahtuma peruttiin 
koronatilanteen vuoksi. 

Materiaalipankin avulla nuorten kanssa työskente-
levät ammattilaiset löysivät aiempaa helpommin 
työvälineitä nuorten taloudenhallinnan tukemi-
seen. Materiaalipankki sai paljon hyvää palautet-
ta alan toimijoiden keskuudessa ja sitä pidettiin 
tärkeänä työkaluna. 

Mun Talous -toiminta vahvisti nuorten kanssa 
työskentelevien ammattilaisten keinoja tukea 
nuorten taloudellisen lukutaidon kehittymistä

Mun talouden verkkosivujen Omat rahat -pal-
velua kehitettiin suunnitellusti. Palvelun avulla 
nuorten kanssa työskentelevä ammattilainen tai 
nuori itse löytää apua erilaisiin elämäntilanteisiin. 
Palvelu toimii oman taloudenhallinnan välineenä, 
josta saa ohjeita mitä voi itse tehdä ja mistä voi 
tarvittaessa löytää apua taloudenhallintaan liit-
tyvissä asioissa. Puhu rahasta -materiaalit (Puhu 
rahasta -opas, Puhu rahasta -tehtäväkirja, Puhu 
rahasta -juliste sekä Puhu rahasta ja asumisesta 
-huoneentaulu) tukivat nuorten kanssa työsken-
televien ammattilaisten työtä oman taloudenhal-
linnan aihepiirissä.  

Mun talouden verkkosivujen kävijämäärä kasvoi 
34 % ja sosiaalisen median kanavien seuraajamää-
rät Twitter 12 %, Instagram 20 %, Facebook 5 % .



Vuon

Jäsenjärjestöavustusta myönnettiin vuonna 
2021 yhteensä 21 000 euroa seitsemälle jäsen-
järjestölle. Jäsenjärjestöavustus on STEAn Veik-
kausrahasta myöntämä avustus. 

Avustuksella Setlementtiliitto tukee pienavustuk-
sina niitä setlementtejä, jotka eivät saa erillistä 
avustusta STEAlta. Avustusta myönnetään kan-
salaistoiminnan kehittämiseen. Toimintojen sisäl-
töjä olivat pääasiassa erilaiset ryhmätoiminnot ja 
tapahtumat. 

Jäsenjärjestöavustuksella on suuri merkitys setle-
menteille, joilla ei ole omaa erillistä STEAn avus-
tusta. Sillä pystytään tukemaan pienimuotoises-
ti ruohonjuuritasolla tapahtuvia paikallisia arjen 
kohtaamisia ja mielekästä vapaaehtois- ja kansa-
laistoimintaa. 

Jäsenjärjestöavustus tuki setlementtien 
kansalaistoiminnan kehittämistä 
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Lisäksi avustusta myönnettiin vapaaehtoisten tu-
kemiseen ja kouluttamiseen sekä tuettiin yhdis-
tysten perustoimintaa. Avustettuun toimintaan 
osallistui yhteensä 2 278 henkeä. Vapaaehtoisia 
toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa oli 
148 kpl. 

Vuonna 2021 painotettiin kansalaistoiminnan toi-
mintamahdollisuuksien tukemista, yhteisöllisyyt-
tä ja arjen osallisuutta vahvistavaa toimintaa. Set-
lementtityö vahvisti ihmisten arjen hyvinvointia 
vapaaehtoisina ja vertaisina sekä aktiivisina osal-
listujina. Setlementit pystyivät jatkamaan toimin-
taansa ja tarjoamaan alueen asukkaille yhteisölli-
sen toiminnan mahdollisuuksia koronarajoitusten 
puitteissa. Setlementtien henkilöstön, luottamus-
henkilöiden ja vapaaehtoisten osaaminen setle-
menttityössä ja yhteisötyössä vahvistui.

Setlementtiliiton toimitusjohtaja toimi kansain-
välisen Setlementtiliiton, IFS:n (International Fe-
deration of Settlement Houses and Neighbour-
hood Centres) puheenjohtajana. Kansainvälinen 
verkosto on tiivistynyt, laajentunut ja vahvistu-
nut koronapandemian aikana. Kestävät järjestö-
lähtöiset toimintamallit levisivät myös suoma-
laisen setlementtikentän käyttöön.

Vuonna 2021 tehtiin IFS-puheenjohtajuuden myö-
tä vaikuttamistyötä myös kansainvälisesti (YK ja 
EU). Tietoa ja koulutusta oli tarjolla setlementti-
liikkeen kansainvälisistä juurista ja kansainvälisen 
työn edistämisestä Suomessa. 

IFS sai erillisen rahoituksen kansainväliseen hy-
vien käytäntöjen jakamiseen, IFS Fostering So-
cial Justice EU-hankkeeseen, jota koordinoidaan 
yhteistyössä Ranskan Setlementtiliiton kanssa.  
Tunnistettiin setlementtiopistojen toiminta ja tar-
jonta paikallissetlementin elinikäisen oppimisen, 
osaamisen ja toiminnan kehittämisen työkaluna. 

Setlementtityön työmuodot, toimintamallit ja 
osaaminen vahvistuivat kansainvälisen oppimisen 
kautta. Esimerkiksi suomalaisen setlementtityön 
osaamista saatiin levitettyä IFS:n Maailmankonfe-
renssissa Australiassa syyskuussa 2021. Kansain-
väliset teemaryhmät kokoontuivat säännöllises-
ti Teamsissa.  Aiheina olivat mm. YK, järjestötyön 
puolustaminen, kansalaistoiminta, vanhustyö, 
nuorisotyö, varhaiskasvatus, koronan aiheutta-
mat haasteet sekä IFS-työn kehittäminen.

Vaikuttamista ja verkostoitumista 
- kansainvälinen työ oli tiivistä


