
Espoon Tyttöjen Talo pitää haavoittuvassa asemassa olevat tytöt ja nuoret naiset kiinni elämässä 
 
Espoon hallinnossa käytävä keskustelu Tyttöjen talon rahoituksen lopettamisesta ja sen myötä toiminnan 
lakkauttamisesta on huolestuttavaa.  
 
Päätöstä toiminnan lakkauttamisesta vedoten Espoon säästötoimenpiteisiin ei voida mitenkään hyväksyä, 
kun samaan aikaan Espoossa jatkuvasti tuodaan esiin tietoja koululaisten henkisen terveyden kasvavista 
ongelmista ja koulupsykologisen avun surkeasta resurssipulasta. Tyttöjen talon asiakkaina on vaikeassa 
kriisissä olevia, väkivaltaa kokeneita, syrjäytyneitä ja monella tavalla henkisesti ongelmallisia nuoria, jotka 
nyt saavat tasokasta ammatillista tukea eri tilanteisiin sopeutettujen ja tehokkaiden toimintamuotojen 
ansiosta, pienellä budjetilla. Tyttöjen Talon toimintaa ei voi korvata laajentamalla vastaavalla summalla 
tavanomaista nuorisotyötä tytöille suunnatulla avoimella nuorisotilatoiminnalla 
 
 Kansainvälisen Zonta -järjestön kerhot eri puolilla maailmaa ovat tehneet yli 100 vuotta työtä tyttöjen ja 
naisten terveydellisen aseman, perusvapauksien ja yleismaailmallisten ihmisoikeuksien eteen. Espoo-
Kauniainen Zonta-kerho on vuosien aikana perehtynyt Tyttöjen talon toimintaan ja tukenut arvokkaana ja 
ammatillisesti tasokkaana pidettyä työtä taloudellisesti. 
 
Espooseen on haluttu perustaa tuotesuojattu Tyttöjen Talo® joka on toiminut 10 vuotta tehden 
tuloksellista, arvopohjaista sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä toimintaa - ei tytöille suunnattua 
nuorisotilatoimintaa. Espoon Tyttöjen Talo® on toteuttanut Leppävaarassa viikoittaista toimintaa 10-28 
vuotiaille tytöille, naisille ja sukupuoli-identiteettiään pohtiville. Talossa on vuosittain yli 6500 käyntikertaa 
ja toiminnassa on säännöllisesti mukana noin 400 tyttöä ja nuorta naista vuositasolla. Toiminta tavoittaa 
alle 28 -vuotiaat maahanmuuttajataustaiset tytöt ja naiset paremmin kuin mikään muu toimija Espoossa. 
Espoon Tyttöjen Talo® on saavuttanut nuorten ja perheiden silmissä luotettavan yhteistyökumppanin 
maineen, joka järjestää tytöille toimintaa, jonne perheet antavat luvan tulla. Toiminnassa opitaan tärkeitä 
psykososiaalisia taitoja harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan lomassa. 
 
 Mikäli  Espoon Tyttöjen Talo® lakkautetaan. 
 

 Tarjolla ei ole enää yksilöllistä psykososiaalista tukea esimerkiksi yksinäisyyttä kokeville nuorille 
aikuisille jotka eivät ole oppilas- ja opiskelijahuollon parissa tai ovat vaarassa joutua 
pakkoavioliiton uhriksi. 

 Tytöillä ja nuorilla naisilla ei ole enää saumatonta mahdollisuutta liittyä yhteisöön, viettää vapaa- 
aikaa turvallisessa tilassa ja saada suunnitelmallista tukea erilaisiin elämän haasteisiin.  

 Espoolaisilla nuorilla ei ole enää mahdollisuutta saada yksilö- tai ryhmätukea 
seksuaaliväkivaltakokemuksista toipumisen tueksi suomen- tai ruotsin kielellä.  

 Espoolaisilla nuorilla ei ole enää saumatonta yhteyttä Loiston kunniakäsityksiin ja konflikteihin 
keskittyvän SOPU -työn pariin, jossa autetaan kunniaan liittyvän väkivallan uhreja ja väkivallan 
tekijöitä sekä tuetaan perhe- kulttuuri- tai uskonyhteisön ulkopuolelle joutuneita nuoria.  

 
 Avustuksen suuruus on 126 000€, joka on käytännössä kaksi henkilötyövuotta. Saamamme tiedon mukaan 
säästösumma ei kuitenkaan ole todellinen, sillä Nuorisopalvelut  aikoo palkata tilalle kaksi nuorisonohjaajaa 
jotka tulevat toteuttamaan samoissa tiloissa 9h/vko avointa nuorisotilatoimintaa.  Se ammattitaidon ja 
osaamisen määrä, jonka Espoon kaupunki saa osaksi palveluvalikkoaan Espoon Tyttöjen Talon myötä on 
paljon tuota rahasummaa suurempi.  
  
Herätämme myös kysymyksen, olisiko Nuorisopalveluilla aidosti mahdollisuuksia Espoon Tyttöjen Talo® -
toiminnan lakkauttamisen jälkeen tarjota nuorille tytöille ja naisille turvapaikkaa tilanteissa, joissa nuori 
esimerkiksi kaipaa turvallista yhteisöä, pohtii identiteettiään, pelkää tulevaisuutta, pohtii avioitumista, 
epäilee olevansa raskaana tai pohtii, onko hänen kodissaan kaikki hyvin. Nuorisopalveluilla ei ole 



samanlaista ammatillista viitekehystä käytössä kuin Tyttöjen Talolla, jonka vuoksi palvelujärjestelmästä 
putoaa tärkeä sekä ennaltaehkäisevä että aktiivisesti ongelmiin puuttuva matalankynnyksen toimijataho 
pois.  
 
Toivomme ja uskomme, että Espoo harkitsee lopullista päätöstään ja toimii näin myös esimerkkinä 
elinvoimaisen tulevaisuuden hyväksi huomioiden kauaskantoisella päätöksellään myös tukea tarvitsevat 
vähemmistöryhmät. 
 
Zonta Club Espoo-Kauniainen 
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