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Toimintaympäristö
Paikallinen

Tampere on kasvava ja kehittyvä kaupunki, jossa arvostetaan sujuvaa arkea, yhteisöllistä 

toimintaa sekä monipuolista osaamista ja sivistystä. Tampereen kaupunki ja Tampereen seudulla 

toimivat yhteisöt ovat Ahjolalle tärkeitä yhteistyökumppaneita. 

Kansallinen

Järjestötoiminnan ja kansallisen yhteistyön merkitys kasvaa. Samalla muutokset toiminnan 

rahoituspohjassa ja vaikuttavuuden osoittamisessa haastavat järjestöjä. Ahjola vastaa haasteisiin 

kehittämällä toimintaansa, varainhankintaansa ja viestintäänsä erilaisia lähestymistapoja. 

Maailmanlaajuinen

Muuttoliikkeet kasvavat ja ihmisten elinikä pitenee. Väestön ikääntyessä ja monimuotoistuessa 

Ahjola järjestää sopivaa toimintaa erilaisille kohderyhmille. Ahjola on monimuotoisuuden puolella 

ja pyrkii edelleen lisäämään yhteiskunnan eheyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.



Arvot

Kehittyvä

Ahjola kehittää toimintaansa ennakoivasti, oivaltavasti ja rohkeasti. Ahjola tuottaa 

ammattimaisesti laadukkaita, monipuolisia ja uudistuvia palveluita. 

Helppo

Ahjola on kaikille avoin, helposti lähestyttävissä ja saavutettavissa. Ahjola on joustava ja 

ihmisläheinen palveluntarjoaja ja yhteistyökumppani.

Yhdenvertainen

Ahjola kohtaa ihmiset ja organisaatiot yhdenvertaisesti ja yksilöllisesti. Ahjola toimii 

yhteisöllisesti, osallistaen ja osallistuen. 

Vastuullinen

Ahjola on vastuullinen toimija, joka vastaa ympäristönsä tarpeisiin rakentaen parempaa 

yhteiskuntaa. Ahjola on luotettava työnantaja ja palveluntarjoaja, jonka talous on kestävällä 

pohjalla. 



Missio ja visio

Missio

Ahjolan Setlementti toteuttaa setlementtiaatteen mukaista toimintaa Tampereella, 

lähiympäristössä ja verkossa. 

Rakennamme parempaa arkea yhdessä ihmisten kanssa. Vaikutamme ympäröivään 

yhteiskuntaan tavoitellen positiivista muutosta.

Visio

Ahjola on näkyvä ja vaikuttava ihmisten yhteisö, joka vahvistaa yksilöä ja yhteiskuntaa 

edistäen hyvinvointia ja osaamista.



Strategiset tavoitteet
Strateginen painopiste I:     Ahjola rakentaa parempaa yhteiskuntaa kaikille

Tavoitteet:
1)  Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun
2)  Tartumme uusiin mahdollisuuksiin ja yhteiskunnallisiin tehtäviin
3)  Kasvatamme yksilön arjen voimavaroja rohkaisemalla ja osallistamalla

Strateginen painopiste II:    Ahjola on vuosi vuodelta parempi työpaikka
Tavoitteet:
1)  Uudistamme organisaatiorakennetta ja työn sisältöjä vastaamaan toiminnan tarpeita
2)  Kehitämme työyhteisöä ja henkilöstöjohtamista yhdessä   
3)  Kannustamme työntekijöitä kehittämään omaa työtään ja osaamistaan

Strateginen painopiste III:  Ahjolan toiminta on laadukasta ja kehittyvää
Tavoitteet:
1)  Uudistamme toimintaamme vastaamaan tulevaisuuden tarpeita
2)  Suunnittelemme ja suuntaamme toimintaa palvelemaan laajasti eri kohderyhmiä
3)  Seuraamme ja parannamme toiminnan laatua tavoitteellisesti


