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Arvot

Ihminen
Jokainen ihminen on arvokas ja tärkeä. Jokainen saa tarvita
apua. Haluamme auttaa ihmisiä näkemään hyvän itsessään
ja tunnistamaan voimavaransa. Haluamme auttaa elämän
vaikeuksiin uupuneita irrottautumaan menneisyytensä
taakoista ja toimimaan aktiivisesti omaksi parhaakseen. 

Yhteisö
Haluamme rohkaista ihmisiä liittymään toisiin ihmisiin ja
vaikuttamaan positiivisesti ympäristöönsä. Kutsumme
kaikkia mukaan Pelastusarmeijan yhteisöön, jossa tehdään
yhdessä, kohdellaan kaikkia ystävällisesti, ollaan armollisia
ja kohdataan ilman kiirettä. 

Hengellisyys
Työmme perusta on Jumalan rakkaus. Haluamme tuoda
kristillisen toivon näkökulman ihmisten haastaviin
tilanteisiin ja uskomme jokaisen ihmisen kohdalla
uudistumisen ja elämänmuutoksen mahdollisuuteen. 
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Aikuissosiaalityön ohjelma on säännöllistä, suunnitelmallista,
laadukasta ja turvallista.

Rakennamme sellaista toimintakulttuuria, jossa jokainen osallistuja
tuntee itsensä tervetulleeksi, toivotuksi, riittäväksi ja arvokkaaksi.

Pyrimme tekemään työtä, joka on yksilön kohdalla pitkäjänteistä,
kokonaisvaltaista, syvällistä, rinnalla kulkevaa ja vaikuttavaa.

Kannustamme jokaista olemaan oman elämänsä toimija, löytämään
omia vahvuuksia ja toivon näkökulmaa tulevaisuuteen.

Tuemme löytämään oman elämän merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä
myös työelämän ja yhteiskunnan vaatimusten ulkopuolelta. Ihmisen
arvo ei perustu työhön, vaan ihminen on itsessään arvokas.
Pelastusarmeijassa pitäisi saada kokea itsensä arvokkaaksi, vaikka
elämäntilanne olisi millainen tahansa. Merkitystä voi tarjota myös
osallistuminen Pelastusarmeijan auttamistyöhön. Autettavasta voi
tulla auttaja. 

Tavoitteet

Autettavasta voi 
tulla auttaja”

”
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Kehitämme avustustyötä entistä laajemman tuen yksilö- ja
ryhmätoiminnaksi, jatkamme arkiaamiaisen kehittämistä ja
aloitamme työtoiminnan. Työskentelemme entistä pienemmän
asiakasmäärän kanssa, mutta yksilön kohdalla laadullisesti
vaikuttavammin. Aikuissosiaalityössä ryhmätoiminta on tarkoitettu
tietyille mahdollisesti kausittain vaihtuville kohderyhmille ja perustuu
vertaistukeen.Yksilötoiminta on avointa kaikille. Vertaistukiryhmät
voivat olla perhetyön ja aikuissosiaalityön yhteistyötä. 

Pyrimme tavoittamaan niitä ihmisiä, jotka eivät saa apua muualta ja
pohdimme säännöllisesti, mitä kohderyhmiä meidän tulisi tavoittaa. 

Olemme avoimia yhteistyölle muiden sosiaalityötä tekevien tahojen
kanssa ja haluamme olla tietoisia sosiaaliseen työn kentästä
Tampereella. 

Aikuissosiaalityön kautta kohdatuille ihmisille tarjotaan hengellistä
tukea heidän omien toiveidensa ja halunsa perusteella. Hengellisiin
tilaisuuksiin ja muuhun hengelliseen ohjelmaan osallistuminen on
aina vapaaehtoista eikä koskaan ole apumme edellytys.
Tiedostamme, että myös hengellisellä osa-alueella moni on tullut
haavoitetuksi. Puhumme hengellisistä asioista aina ihmisen omaa
vakaumusta ja omia kokemuksia kunnioittaen.

Rakennamme polkuja osaston aikuissosiaalityön työmuodoista
seurakuntaperheeseen.

Aikuissosiaalityön kautta osasto saa uusia jäseniä.
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Pelastusrengastyö on kohdennettua ja yksilöityä taloudellista
tukemista sellaisessa taloudellisessa ahdingossa, joka on äkillinen
tai väliaikainen, ja joka huomattavasti uhkaa heikentää asiakkaan
elämän ja talouden hallintaa.

Asiakas kohdataan kokonaisvaltaisesti huomioiden taloudellisten
tarpeiden lisäksi myös psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet.

Pelastusrengastyön kautta asiakasta autetaan pääsemään
kriittisestä taloutta kohtuuttomasti kuormittavasta tilanteesta
eteenpäin. Työ on apua ja tukea erilaisiin nivelvaiheisiin ja tilanteisiin,
joissa yhteiskunnallinen tukiverkko syystä tai toisesta vuotaa. 

Asiakkaan rinnalla kuljetaan hänen vaikeassa tilanteessaan.
Yksilötapaamisia järjestetään useita. 

Asiakassuhteelle määritellään kesto ja päätepiste elämäntilanteen
mukaan. Työ on kuitenkin jokaisen kohdalla määräaikaista ja
asiakassuhde kertaluontoinen.

Pelastusrengas

toivoa ja uskoa
mielekkääseen tulevaisuuteen”

”
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Asiakkaalla on lupa tulla autetuksi. Jokainen tarvitsee tukea ja apua.
Toimitaan sensitiivisesti tunnistaen ja kunnioittaen niitä vaikeita
tunteita, joita avun hakeminen ja vastaanottaminen voi ihmisessä
herättää.

Tuetaan asiakasta löytämään ja vahvistamaan oman elämänsä
toimijuutta ja merkityksellisyyden kokemusta. Asiakkaalla on valta
vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja laatuun sen sijaan, että hän olisi
uhri, jolle asioita tapahtuu. 

Ohjataan muihin palveluihin, jotka tukevat asiakkaan
elämäntilannetta. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden
auttajatahojen kanssa.

Vahvistetaan toivoa ja uskoa mielekkääseen tulevaisuuteen.
Tarjotaan myös hengellistä tukea, jos asiakas sitä haluaa.

Pelastusrengastyöstä pyritään luomaan polkuja osaston muuhun
toimintaan, kuten työtoimintaan, vapaaehtoistyöhön, osastoon
yhteisönä ja myös seurakuntana.

Pelastusrengas9



Arkiaamiainen on sekä ilmainen aamupalatarjoilu että yhteen
tulemisen ja kohtaamisen paikka. Se on avoin kaikille, mutta
erityisenä kohderyhmänä ovat ihmiset, joiden taloudellista tilannetta
ilmainen ruokailu helpottaa tai joiden sosiaalista hyvinvointia
ateriayhteys ja kotoa lähteminen tukevat.

Aamiaistarjoilun järjestää työtoiminnan tiimi yhdessä vapaaehtoisten
kanssa. Toiminnanohjaajan tehtävänä on työn organisoiminen ja
työntekijöiden ja vapaaehtoisten ohjaaminen ja tukeminen. 

Hyvä yhteishenki ja ilmapiiri työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken
heijastuu koko tilaisuuden ilmapiiriin. Haluamme, että ihmiset
tuntevat olonsa kotoisaksi ja tervetulleeksi niin, että he uskaltavat
jutella ja ystävystyä. 

Aamupala on lämmin ja tähän hetkeen maadoittava kokemus.
Palveltavana oleminen, ystävällinen kohtaaminen ja ravitseva ruoka
voivat tarjota hengähdystauon elämän murheista. 

arkiaamiainen

lämmin ja tähän hetkeen 
maadoittava kokemus.”

”
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Arkiaamiainen on turvallinen tila kävijöille, vapaaehtoisille ja
työntekijöille. Pidämme yllä suvaitsevaisuuden ja jokaisen
arvostamisen kulttuuria. Emme salli minkäänlaista syrjintää tai
vihapuhetta. 

Tarjoamme kohtaamispaikan, joka on päihteetön, mutta ei erityisesti
päihderiippuvaisille suunnattu.

Kahvilan puolella on aina työntekijä tai vapaaehtoinen ottamassa
ihmisiä vastaan. Olemme läsnä keskustelua varten. Pidämme huolen
siitä, että ihmisten tietävät, että meidän kanssamme voi halutessaan
keskustella myös hengellisistä asioista ja rukoilla. 

Pyrimme kehittämään työtä niin, että sitten kun työ on koronan
jälkeen saatu kunnolla uudelleen käyntiin, pohdimme tarkemmin
tilaisuuden kohderyhmää ja etsimme tapoja tavoittaa niitä nuoria
aikuisia, joille palvelustamme voisi olla hyötyä. 

Rakennamme polkuja arkiaamiaiselta osaston muuhun toimintaan ja
seurakuntayhteisöön.

arkiaamiainen11



Työtoiminnassa on kerrallaan mukana 2–4 asiakasta. Työtehtäviä
ovat pääasiallisesti keittiö- ja siivoustyöt, mutta työtehtävät saattavat
vaihdella vuoden kierron mukaan, esim. joulunaikaan työtoiminnan
tiimi voi olla mukana Joulupatakeräyksen ja jouluavustusten
järjestämisessä. 

Työtoiminnan asiakkaat tulevat meille yhteiskunnan tuetun työn
ohjelmien kautta. 

Asiakkaat otetaan vastaan lempeästi ja perehdytys on kiireetöntä.

Toiminnanohjaus on suunnitelmallista ja säännöllistä:

työtoiminta

Asiakkaaseen 
uskotaan ja 
häntä arvostetaan.”

”

Ankkuri

Asiakkaan tullessa Pelastusarmeijaan hänen kanssaan laaditaan
työtoimintajakson tavoitteet ja pilkotaan tavoitteet pienempiin osiin.
Toiminnanohjaaja ja asiakas pohtivat yhdessä keinoja, miten
tavoitteisiin päästään. Seuraavaa etappia Pelastusarmeijassa
työskentelyn jälkeen aletaan miettiä heti alusta lähtien.

Toiminnanohjaukseen kuuluu yksilökeskusteluja ja
vertaistukikeskusteluja, joissa pohditaan omassa elämässä
ajankohtaisia aiheita ja vahvistetaan työelämätaitoja.
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Asiakkaan kohdalle pysähdytään päivittäin ja hänen kuulumisiaan
kysellään.

Asiakkaaseen uskotaan ja häntä arvostetaan. Etsitään vahvuuksia ja
voimavaroja.

Asiakasta ohjataan saamaan kiinni ja ottamaan vastuuta omasta
elämästään, omista tulevaisuuden suunnitelmistaan, jopa
unelmistaan.

Ei vaadita liikaa, mutta ei myöskään tehdä puolesta.

Asiakkaalle annetaan mahdollisuus osallistua oman työnsä
suunnitteluun ja huolehditaan, että työtehtäviä on sopivasti.

Toiminnanohjaaja on säännöllisesti mukana asiakkaiden kanssa
tekemässä yhdessä arkisia työtehtäviä, niin että mahdollisuuksia
epämuodolliseen jutteluun, tukeen ja ystävyyteen rakentuu. 

Työtoiminnasta luodaan polkuja seurakuntayhteisöön,
vertaistukiryhmiin ja tarvittaessa Pelastusrengastyöhön. 

Asiakas saa halutessaan hengellistä ohjausta ja tukea ja hänellä on
mahdollisuus osallistua Pelastusarmeijan työntekijöiden yhteisiin
hartaushetkiin. 

työtoiminta13



Joulu on suomalaisessa kulttuurissa ja kristinuskossa merkittävä
juhla. Joulun alla autamme taloudellisesti vaikeassa tilanteessa
eläviä ihmisiä niin, etteivät he tunne jäävänsä tästä juhlasta
ulkopuolisiksi. 

Haluamme antaa jouluapua saaville ihmisille mahdollisuuden kokea
antamisen ja vieraanvaraisuuden iloa. 

Jouluapumme jatkaa menneiden sukupolvien aloittamaa työtä
Pelastusarmeijassa. Sen perinteessä on rakkautta ja voimaa.
Jouluaputyömme on vahvasti kiinni perinteessä, mutta sen
toteuttamistapa sopii tähän aikaan.

Jouluapua saavat ihmiset kokevat joulun tunnelmaa ja saavat
mahdollisuuden pysähtyä kristillisen joulun sanoman äärelle
Pelastusarmeijaan tullessaan. 

Jouluapua saavia ihmisiä kutsutaan mukaan osaston toimintaan.

jouluapu

Sen perinteessä on 
rakkautta ja voimaa.”

”
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