
Järjestöjen ja seurakuntien kotouttavaa toimintaa Tampereen seudulla 

Päivitetty 8.2.2019. Ilmoitathan muutoksista hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi. Tämän listauksen korvaa 
jatkossa kotoutumisentukena.fi-sivusto.  

 

 

TAMPERE  
 

KOHTAAMISPAIKAT 

Mukana 
Kaikille avoin, rento kulttuurienvälinen kohtaamispaikka, joka luo sosiaalisia tukiverkostoja ja edistää 
yhteiskuntaan integroitumista. Hämeenpuisto 14, avoinna ma-ke 12-17, to 14-19 ja pe 12-15. 
ohjaajat.mukana@nauha.fi  

 
Marhaban 
Kulttuurien kohtaamispaikka Kalevassa. Marhaban on olohuone, jossa voi yhdessä innostua, rentoutua tai 
tutustua. Kalevan kirkon sali 5, Liisanpuisto 1, Tampere, ma-to klo 13-16, naisten tunnit torstaisin klo 11-
13.  Vapaa pääsy. http://www.facebook.com/MarhabanTampere, p. 050 574 4920 

 
Kototori 
Monitoimijainen matalan kynnyksen kohtaamispaikka, josta kotoutumisensa alkuvaiheessa oleva 
maahanmuuttaja saa neuvontaa ja ohjausta omalla äidinkielellään. Hervannan vapaa-aikakeskuksen 2. 
kerroksen kahvila, Lindforsinkatu 5, Tampere. Ti ja pe klo 9-15 (Huom! suljettu lounasaikaan tiistaisin klo 12-
13 ja perjantaisin klo 11-12). http://www.tekohervanta.fi/sivustot/teko-hanke/kototori  

 
Kaiken maailman kahvila  
SPR tekee yhteistyötä nuorisokahvila Uniikin kanssa, osoitteessa Vuolteenkatu 20, järjestämällä erilaisia 
tapahtumia 1-2 kertaa kuukaudessa. Tapahtumailtoina asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus tulla 
tapahtumiin mukaan. Muulloin kahvila on tarkoitettu 9-13-vuotiaille TI-TO klo 15.00-18.00 ja 14-19 -vuotiaille 
TI-TO klo 15.00-21.00 sekä PE-LA klo 16.30-23.00. Uniikin tapahtumissa tiedotetaan erikseen Facebookissa: 
www.facebook.com/Tresprmoku. Lisätietoa: moku.sprtampere@gmail.com  

 
Kölvi 
Kölvi-toiminta on ennaltaehkäisevää monikulttuurista poikatyötä. Kun toimit pojan tai nuoren miehen 
kanssa, voit saattaa hänet Kölviin. Ensi käynnillä nuorelle esitellään paikat ja kerrotaan toiminnasta, ja hän 
on lämpimästi tervetullut kaikkiin toimintoihin. Myös viikkolukkaria kannattaa käydä yhdessä läpi. 
Halutessasi voit koota isommankin porukan yhteiskäynnille. Vaikka nuori kiinnostuisikin Kölvi-toiminnasta ja 
hän hyötyisi siitä, kävijäksi ryhtyminen vaatii joskus nuoren motivointia.  
Vainiokatu 2, Tampere, tiistai 12.00-18.00, keskiviikko 13.00-20.00 ja torstai 13.00-20.00 
Lisätietoja: Roni Khalatyan, 044 556 5008, roni.khalatyan(at)kolvi.fi, https://www.kolvi.fi/  

 
Miesten kansalaistalo Mattila 
Mattila on kaikille miehille avoin kansalaistalo, jossa vallitsee rento meininki. Pöytä on katettu monipuolisesti 
ja Mattilan porukka on kirjava. Toimintaa ideoidaan ja luodaan yhdessä. Osallistua voi omalla tavalla ja 
aikataululla: kerran elämässä, päivittäin tai jotain siltä väliltä. Kaikki toiminta on lähtökohtaisesti maksutonta. 
Mattila on Setlementti Tampere ry:n toimintaa ja rahoituksesta vastaa STEA.  
Sepänkatu 10 (käynti Savilinnankadun puolelta), Tampere, ma-to klo 14-19, pe 14-16.  
Lisätietoja: Jukka Tukia, 050 523 7328, jukka.tukia(at)setlementtitampere.fi, https://www.mattilanmiehet.fi/  
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Tampereen Tyttöjen Talo 
Toiminta on suunnattu 12-28-vuotiaille pirkanmaalaisille tytöille ja nuorille naisille, sellaiseksi itsensä 
kokeville sekä omaa tyttöyttään pohtiville. Toiminta on maksutonta ja tapahtuu pääsääntöisesti iltapäivisin 
ja iltaisin. Nalkalankatu 12. https://www.tytto.fi/  

 
Naistari 
Kansainvälisen naisten tapaamispaikan tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajanaisille ja -lapsille 
tapaamispaikka, missä he voivat turvallisesti osallistua erilaisiin aktiviteetteihin. Naistarissa 
maahanmuuttajanaiset voivat esim. opiskella suomen kieltä, harjaannuttaa kielen käyttöä 
keskusteluryhmissä, jakaa kokemuksiaan Suomessa elämisestä, ja saada tietoa suomalaisesta kulttuurista ja 
yhteiskunnasta. Naistarin henkilökunta auttaa myös erilaisissa mm. sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja 
koskevissa kysymyksissä.  
Lindforsinkatu 4, Tampere, ma-to klo 9-15 
Lisätietoja: 03 3178 583, naistari@setlementtitampere.fi, https://www.naistari.fi/  

 

KIELIKAHVILAT 

Hervannan kirjaston lukusalissa tiistaisin kello 17.00-18.30, moku.sprtampere@gmail.com   
Sampolan kirjastossa (Ruokalan kabinetti) torstaisin kello 17.00-18.30, moku.sprtampere@gmail.com  
Kohtaamispaikka Mukana järjestää suomen kielen keskusteluryhmän joka maanantai klo 15–16. 
Keskustelu pyörii arkisten asioiden ympärillä ja siinä edetään osallistujien taitotason mukaisesti. Tarkemmat 
päivämäärät löytyvät täältä: https://www.facebook.com/events/315374435535364/ ja täältä: 
http://aamulehti.menoinfo.fi/tampere/tapahtumat/suomen-kielen-keskusteluryhma-discussion-group-
finnish/738152. Lisätietoja: ohjaajat.mukana@nauha.fi  

 

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO 

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille 
MLL:n Tampereen osasto on aloittanut vuonna 2012 toiminnan, jonka tavoitteena on edistää 
maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja suomen kielen oppimista. Toiminnassa etsitään suomea puhuvia 
naisia ystäviksi maahan muuttaneille äideille ja naisille. Vapaaehtoisuuteen perustuvan ystävätoiminnan 
kautta vahvistetaan suomen kielen taitoa, madalletaan osallistumiskynnystä ja lisätään kulttuurienvälistä 
tietoisuutta. https://tampere.mll.fi/monikulttuurinen-ystava-ja-perhe/ystavatoiminta/  

 
Juttutuokio joka toinen tiistai 
Monikulttuurisessa keskusteluryhmässä on mahdollisuus keskustella itseä askarruttavista asioista rennossa 
ilmapiirissä. Keskusteluhetkien teemat valikoituvat kohderyhmän omien tarpeiden ja toiveiden mukaan. 
Ryhmä on avoin, ilmoittautumista ei tarvita (jos ei toisin mainita). Keskustelukieli on suomi.  
Jokaisella kokoontumiskerralla on mukana kaksi MLL Tampereen osaston ryhmänohjaajaa, joiden roolina on 
tukea ja rohkaista keskusteluun luottamuksellisessa, avoimessa, tasa-arvoisessa ja kunnioittavassa 
keskusteluilmapiirissä. Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai (20.3., 3.4., 17.4.) klo 17.00 – 18.30 Laivapuiston 
perhetalolla, Näsilinnankatu 44 - 46, 33100 Tampere. Lisätiedot: essi.pakarinen(at)mll-tre.fi, 050 400 8306 

 

SPR  
Monikulttuurisessa ystävätoiminnassa yhdistetään ystäväpareiksi koulutuksen saaneita vapaaehtoisia sekä 
maahanmuuttajia. Vapaaehtoiset saavat tehtävään koulutuksen ja tukea ystävävälittäjiltä. Tapaamiset 
ystäväparin kanssa sovitaan itse, joten toiminta on joustavaa sekä omien kiinnostuksen kohteiden ja 
aikataulujen mukaista. Monikulttuurinen ystävävälitys päivystää ma klo 11.00-12.30, puh. 040 7759 454 tai 
sähköpostitse mamukamutampere@gmail.com. Ystäväksi-ilmoittautumislomake ja ohje ystävänä 
toimimiseen: https://rednet.punainenristi.fi/node/28576  
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Tandem-kielenvaihtotoiminta 
SPR tekee yhteistyötä Tampereen Maahanmuuttajainfo MAINION  kanssa Tandem-kielenvaihtotoiminnassa. 
Toiminnan periaatteena on yhdistää äidinkielenään suomea ja jotain muuta kieltä puhuvia ihmisiä, jotta he 
voisivat harjoitella yhdessä toistensa kieliä. Lisätietoja Tandemista saat lähettämällä postia osoitteeseen 
tandem@tampere.fi  

 
Läksyhelppi auttaa koulun jälkeen koululaisia läksyjen kanssa. Läksyhelppi on oppilaille vapaaehtoinen ja 
kaikki oppilaat ovat sinne tervetulleita. Lisätietoja: SPR Tampereen osasto, toiminnanjohtaja Marjo Majlund, 
laksyhelppi.tampere@gmail.com, 040 566 4788, https://rednet.punainenristi.fi/laksyhelppi_tampere  

 
SPR- Mukana hengailuillat järjestetään joka keskiviikko kohtaamispaikka Mukanassa klo. 17–19. Kaikki 
toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Iltojen teemat löytyvät täältä: 
https://www.facebook.com/events/1595608377141242/  

 
Asumisapu tukee oleskeluluvan saaneiden kotoutumista. Mukaan etsitään myös tulkkeja! Lisätietoja: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/41638 sekä asumisvaparit@gmail.com  

 

SEURAKUNTA 

Tupa- Tukea pakolaisille tekee yhteistyötä yhdessä kotouttavan sosiaalitoimen kanssa. Toiminnan 
tarkoituksena on löytää Tampereen kotoutuville kiintiöpakolaisille tukihenkilöpari, joka opastaa arkeen 
liittyvissä asioissa selkosuomella. Lisätietoja: Hanna Sulonen, hanna.sulonen@evl.fi. 
https://tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereella/yhteiskuntavastuu/monikulttuurinen_tyo/tupa_-
_tukea_pakolaisille  

 

YHDISTYKSET 

Tampereen Islamin Yhdyskunta järjestää rukous- ja opetushetkiä sekä muita yhteisiä tapaamisia. 
Yhdistyksellä on oma kirjasto, josta voi lainata kirjoja ja videoita. Lisätietoja: 
http://islamtampere.com/fi/koti/ ja info@islamtampere.com  

 

 
NOKIA 

 

KANSALAISOPISTOT 

Pirkan opisto tarjoaa ilmaista suomen kielen opetusta kahtena iltana viikossa (Alkeet A1, Jatkokurssi B1). 
Lisätietoja: pirkanopisto@nokiankaupunki.fi  

 

SPR 

Toimintakeskus kotipesä on avoinna ma-ke 10–14.30 ja to 10- 18.30. Järjestää kaikille avointa toimintaa, jota 
vapaaehtoiset vetävät (käsityökerho, bingo..). Lisätietoja: https://rednet.punainenristi.fi/nokia ja 
sähköpostilla: nokia@osasto.punainenristi.fi  

 
Ystävätoiminta on vapaaehtoisten ylläpitämää toimintaa. Ystävät tekevät kotikäyntejä, järjestävät 
virkistyspäiviä ja avustavat maahanmuuttajia. Ystäväpyyntölomake ja lisätietoja: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/5491 sekä maikku.heinonen@saunalahti.fi  

 

KANSALAISJÄRJESTÖT 

Nokian Afgaaniyhdistys tarjoaa monipuolista liikunta ja vapaa- ajan toimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuden 
sosiaalisten suhteiden luomiselle. Lisätietoja: nokianafgaaniyhdistys@gmail.com ja 
https://www.nokiankaupunki.fi/yhdistykset-ja-jarjestot/nokian-afgaaniyhdistys-ry/  
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MLL 

Avoin päiväkoti Tuutikki on aikuisten ja lasten yhteinen kohtaamispaikka, jossa on mahdollisuus leikkiä ja 
puuhailla yhdessä sekä osallistua ohjattuun toimintaan. Vanhemmilla on myös mahdollisuus keskustella 
vanhemmuuteen tai perhetilanteeseen liittyvistä asioista henkilökohtaisesti henkilökunnan tai avoimesti 
toisten vanhempien kanssa. Lisätietoja: https://nokia.mll.fi/avoimet_paivakodit/tuutikki/  

 

 

LEMPÄÄLÄ 

 

SEURAKUNTA 

Kahvila Olkkari on Lempäälän seurakunnassa sijaitseva matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jonne voi 
poiketa tapaamaan ihmisiä ja juomaan kahvia. Kahvila on auki ma-pe 9-16.30 ja la 10-14. Heinäkuun ajan 
kahvila on avoinna ma-pe 10-14. Kahvilan tuotot suunnataan naisten turvakoti hankkeeseen Tansaniaan. 
Sähköposti: kirkkoherranvirasto.lempaala@evl.fi  

 
Pirkan Opisto tarjoaa ilmaista suomen kielen opetusta (suomi A1) Lisätietoja: 
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=58936   

 

 
VALKEAKOSKI 
 
Kansainvälinen kahvila  
Valkeakoski-opisto, Kauppilankatu 2, Valkeakoski 
Liity kansainväliseen ilmapiiriimme ja tule tutustumaan ihmisiin eri kulttuureista!  Tarjoamme kahvia/teetä, 
vaihtelevaa ohjelmaa ja hyvää seuraa. Kokoonnumme opistolla tiistaisin klo 17.30-19.30. Päivät: 13.11. ja 
4.12.2018 sekä 12.2., 12.3. ja 16.4.2019. Vapaa pääsy, ei erillistä ilmoittautumista. 

 
 
VESILAHTI 
 
Kohtaamispaikka on seurakunnan ylläpitämä kahvila, joka on avoinna ti-pe 10-13 ja tarjolla on kahvia ja 
tuoretta pullaa. Lisätietoja: http://www.saaksmaenseurakunta.fi/tapahtumat/2018-03-23/kohtaamispaikka  

 

 
HÄMEENKYRÖ 

 
Naistenkahvila kokoontuu Isopappilassa tai muussa mainitussa paikassa kerran kuussa. Illat alkavat kahvilla 
klo.18 ja 18.30 esiintyy puhujavieras. http://www.hameenkyronseurakunta.fi/tule-
mukaan/aikuisille/naistenkahvila  
 

 

YLÖJÄRVI 

SEURAKUNTA 

Kansainvälinen naistenkerho on kohtaamispaikka kaikille naisille kulttuuritaustasta riippumatta. Kerho 

kokoontuu Vanhalla seurakuntatalolla keskiviikkoisin 17.00-19.00. Illassa on teetarjoilu, joskus 

pienimuotoista ohjelmaa tai vierailijoita. Lastenhoito on järjestetty alle kouluikäisille lapsille. Lisätietoja: 

http://www.ylojarvenseurakunta.fi/ryhmat/vertaisryhmat-ja-auttaminen/maahanmuuttajat ja 

jaana.skytta@evl.fi  
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MONKU- Monikulttuurinen nuortenryhmä tytöille kokoontuu Kellarilla (Mikkolantie 1-3) sunnuntaisin klo 

16.00-19.00. Ryhmässä laitetaan sekä eksoottista että tutumpaa ruokaa, syödään, keskustellaan ja 

tutustutaan uusiin ihmisiin. Lisätietoja: http://www.ylojarvenseurakunta.fi/ryhmat/vertaisryhmat-ja-

auttaminen/maahanmuuttajat ja jaana.skytta@evl.fi  
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