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TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI RY

STRATEGIA 2019-2022

”Jokainen lapsi on pelastettava elämälle”

Miina Sillanpää
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Yhdistyksestä

Tampereen ensi- ja turvakoti ry on vuonna 1945 perustettu yhdistys. 

Työmme käynnistyi ensikotityönä. Vuonna 1984 avattiin turvakoti 
lähisuhdeväkivallan kohteiksi joutuneille tai sen uhan alla eläville aikuisille 
ja lapsille. Monet avopalvelut seurasivat ja tänä päivänä yhdistyksen 
toiminta kattaakin koko ihmiselämän; aina odotusajasta saattohoitoon. 

Yhdistyksellä on kynnyksettömiä avopalveluita, matalan kynnyksen 
palveluita ja laitospalveluita niin lapsiperheille kuin ikäihmisille. Yhdistys 
on kansalaisjärjestö, joten toiminnassa ovat mukana vapaaehtoiset. 

Yhdistyksen missio on olla turvallinen rinnallakulkija. Se kertoo 
tahdostamme olla tukena ja apuna silloin, kun elämä koettelee. 

Olemme pitäneet ensikotityön äitinä pidetyn Miina Sillanpään ajatusta 
”jokainen lapsi on pelastettava elämälle” oman työmme kirkkaana 
ohjenuorana kaikki nämä vuodet. 
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Strategian periaatteet

Strategia ohjaa yhdistyksen toimintaa vuosina 2019-2022 

Hyväksyy strategian ja seuraa sen toteutumista

Toteuttavat strategiaa työssään

Hallitus

Työntekijät

Johtoryhmä Valmistelee strategian yhdessä työntekijöiden kanssa

Johtajat Vastaavat osaltaan strategian toteutumisesta palveluissa

Toiminnan-
johtaja

Vastaa strategian operatiivisesta toteutumisesta yhdistyksessä 
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Missio
Turvallinen rinnallakulkija

Visio
Olemme rohkeasti kasvava ja kehittyvä yhdistys, joka 

tuottaa laadukkaita palveluita haavoittuvassa 

elämäntilanteissa oleville perheille ja ikäihmisille. 

Arvolupaus
Voit luottaa meihin!
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Strategiset painopisteet

Kehittyvät elämänhallinnan palvelut 
Tuotamme laadukkaita palveluita asiakkaidemme tarpeisiin. Kehitämme rohkeasti palveluita ja meidät 

tunnetaan luotettavana ja osaavana palveluntuottajana. 

Hyvinvoivat ammattilaiset
Huolehdimme työntekijöiden osaamisesta ja työhyvinvoinnista. Pidämme kiinni tehdyistä sopimuksista ja 

päätöksistä. Annamme arvon vapaaehtoisten tekemälle työlle. 

Taloudellinen kannattavuus
Olemme voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tulos kohdennetaan toiminnan kehittämiseen. 

Taloudellinen kannattavuus mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja palveluiden kehittämisen. Viestimme yhdistyksen 

taloudellisesta tilanteesta selkeästi myös henkilöstölle. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaja
Tuomme rohkeasti niiden ääntä kuuluvaksi, joilla ei ole siihen voimavaroja tai mahdollisuutta. Haluamme, että 

kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään. 
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Turvallisuus
Turvallisuus on jokaisen perustarve. Toiminnallamme luomme turvaa 
asiakkaillemme. Henkilöstön osalta varmistamme hyvällä johtamisella turvallisen 
työympäristön niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Huolehdimme, että toiminnassamme 
mukana olevat vapaaehtoiset voivat hyvin. 

Rohkeus
Rohkeutta on kyky kehittyä ja uudistua. Toiminnassamme osallistamme asiakkaita ja 
tuemme asiakkaan voimaantumista. Otamme vaikeatkin asiat rohkeasti puheeksi. 
Hyödynnämme vapaaehtoisten osaamista ja pidämme heitä voimavarana.

Oikeudenmukaisuus
Oikeudenmukaisuuden varmistaa lakien ja päätösten noudattaminen. Perustelemme 
asiakkaille päätöksemme. Tunnistamme erityisyyden ja arvostamme sitä. 
Kohtelemme asiakkaitamme, työntekijöitä ja vapaaehtoisia arvostaen. 

Arvot
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Muita meille tärkeitä asioita

Kunnioitus

Suvaitsevaisuus

Arvostava läsnäolo
Aito kohtaaminen

Vuorovaikutus

Välittäminen

Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen

Ihmisoikeudet

Oikeus olla omanlainen

Yhdenvertaisuus

Intersektionaalisuus

Voimaantuminen

Luottamus
Rentous

Uudistuminen

Osaamisen kehittäminen

Kehittyminen

Ammattitaito

Iloisuus

Usko parempaan

Onnellisuus

Sitoutuminen työhön ja tavoitteisiin

Tasa-arvo

Yhdessä tekeminen


