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Johdanto
Vuoden 2023 alussa tulevat voimaan uudet hyvinvointialueet. Tämä
massiivinen muutos sote–kentässä tuo mukanaan monia uusia asioita ja
muutoksia. Nämä muutokset ja niiden vaikutukset koskettavat myös
Väentupaa. Väentuvan ”Tukea, Turvaa ja Toimintaa” tarvitaan aivan varmasti
edelleenkin, mutta toiminnan tilaajataho on siirtymässä uuteen aikakauteen.
Avoimia kysymyksiä on paljon, ja varmasti eteen tulee vielä lisää päänvaivaa
aiheuttavia tilanteita isosta muutoksesta johtuen. Mutta näihin haasteisiin
olemme Väentuvalla jo pyrkineet valmistautumaan, jotta siirtymävaiheen
koittaessa, asiat etenisivät hallitusti ja jouhevasti eteenpäin.
Vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja budjetin tekeminen on osoittanut
haasteelliseksi tulevien muutosten vuoksi. On paljon avoimia asioita ja
kysymyksiä, mutta vähän vastauksia. Kukaan ei osaa vielä sanoa, kuinka
hyvinvointiosa-alueet vaikuttavat työllisyyteen, kuntoutukseen tai palvelujen
saantiin. Miten ne vaikuttavat asunnottomuuteen tai heihin, jotka tarvitsevat
tukea ja turvaa eniten.
Onneksi olemme tehneet töitä koko kuluvan vuoden valmistautuen tulevaan ja
edenneet järjestelmällisesti kohti hyvinvointiosa-alueiden edellyttämiä
laadullisia ja toiminnallisia edellytyksiä. Olemme mukana kehittymässä,
uudistumassa ja oppimassa uutta koko yhteisönä, ja onneksi meitä on paljon.
Toivotaan, että tulevan uudistuksen myötä ihmiset saisivat helpommin apua,
heidän tarpeisiinsa vastattaisiin ja heidän toiveitaan kuultaisiin. Toivotaan, ettei
kukaan jäisi huomaamatta ja tippuisi yhteiskunnan turvaverkkojen läpi.
Rohkeasti kohti uutta… �
Rita Lepikko
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Päihdekuntoutuskoti Seukkala
Päihdekuntoutuskoti
Seukkala
tarjoaa
asiakkailleen
päihdeja
mielenterveyskuntoutusta sekä yhteisöllistä kuntouttavaa palveluasumista ja
pitkäaikaista yhteisöllistä asumispalvelua. Asiakaspaikkojen täyttöasteessa on
tavoitteena yhteensä 9-10 paikkaa.
Perustana Päihdekuntoutuskoti Seukkalan toiminnassa ovat kristilliset arvot,
jokaisen kohtaaminen ainutkertaisena ja arvokkaana ihmisenä sekä
yhteisökuntoutuksen periaatteet. Viikko-ohjelman runko sisältää säännöllisesti
kokoontuvia
yhteisöpalavereja,
keskusteluryhmiä,
henkilökohtaisia
keskusteluja/omaohjaajatyöskentelyä, yhteistä toiminnallisuutta, käytännön
vastuualueista huolehtimista ja Green Care-toimintaa. Hengellisyys on läsnä
Seukkalan arjessa, mutta asiakkaita ei siihen henkilökohtaisella tasolla
painosteta. Sielunhoidolliset keskustelut ja esirukous ovat mahdollisuutena
heille, jotka niitä toivovat.
Seukkalan henkilökuntaan kuuluvat kolme ohjaajaa, emäntä/kokki, joka
osallistuu myös ohjaukselliseen asiakastyöskentelyyn sekä johtaja, joka tekee
ohjauksellista asiakastyötä päivittäin. Lisäksi Seukkalassa työskentelee
vuoden aikana kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevia
henkilöitä sekä työssäoppimisen jaksolla olevia opiskelijoita.
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Tavoitteita vuodelle 2023:
• Kokemusasiantuntijatoiminnan
kehittäminen
uudeksi
Seukkalassa toteutettavaan kuntouttavaan työtoimintaan.

osa-alueeksi

• Asiakasvetoisen
vertaisryhmän
aloittaminen
osana
kokemusasiantuntijatoimintaa. Tavoitteena yhteistyö/osallistumismahdollisuus
asumisyksiköiden asiakkaiden kanssa.
• Asiakkaiden tutustuttaminen ja ohjaaminen seurakuntien yhteyteen
suunnitelmallisesti silloin, kun hengelliset asiat nousevat heille tärkeiksi
kuntoutusjakson aikana. Seurakuntayhteyden vahvistaminen yhtenä
mahdollisena päihteettömän elämän tukirakenteena.
• Edellä mainittuun tavoitteeseen liittyen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen
eri seurakuntien kanssa. Asiakkailla halutessaan mahdollisuus osallistua
yhteistyöhön ja sen kehittämiseen.
• Seukkalan kuntoutusohjelmaan sisältyvän perustoiminnan (yhteisö-,
omaohjaaja-, ryhmä- ja Green Care-työskentely) hyvän tason ylläpitäminen
sekä kehittäminen jatkuvan kehityksen periaatteella.
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Kievari
Kievari tarjoaa yhteisöllistä, tuettua asumista päihteettömyyteen sitoutuneille
päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä muille asumisen tukea tarvitseville.
Kievarilla on 19 päihteetöntä tukiasuntoa noin kahden kilometrin päässä
Laukaan kirkonkylän keskustasta. Kievarilla yhteisöllisyys ja vertaistuki tukevat
osaltaan kuntoutumista ja päihteettömyyttä. Asukkaat voivat osallistua
ohjattuihin keskusteluryhmiin, liikuntaryhmiin, retkille sekä opetella arjen taitoja
tuetusti. Kievarilla saa henkilökohtaista keskusteluapua sekä ohjausta ja tukea
arjen toimintoihin, lääkehoitoon ja muihin jokapäiväisiin asioihin.

Tavoitteita vuodelle 2023
• Päiväkeskustoiminnan jatkuminen asiakasvetoisesti myös iltaisin ja
viikonloppuisin yhteisöllisyyden tukemiseksi
• Asukkaiden aktivoiminen mukaan yhteiseen toimintaan
• Työtoiminnassa mukana olevien työviikon työtehtävien organisointi toimivaksi
kokonaisuudeksi
• Asukasmäärän kasvattaminen
• Kehitysideoita
• Asiakaslähtöisen vertaisryhmätoiminnan kehittäminen päiväkeskukselle
• Kokemusasiantuntijoiden
toiminnan
kehittäminen
ja
tuominen
asumisyksikköön
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Ketorinne
Ketorinne on Laukaan kirkonkylän tuntumassa sijaitseva 12- paikkainen tuetun
asumisen yksikkö, joka tarjoaa tukiasumisen palveluita päihde- ja
mielenterveyskuntoutujille sekä muille asumisen tukea tarvitseville. Asumiseen
hakeudutaan kuntien viranomaisten kautta.
Ketorinteellä asiakkaalta edellytetään sitoutumista päihteettömyyteen ja
toivotaan yhteisöllistä asennetta. Tavoitteenamme on päihteettömän ja
turvallisen arjen tarjoaminen asiakkaille.
Asiakkaille tarjotaan apua ja ohjausta päihteettömyyteen, lääkehoidon
toteuttamiseen, terveyden edistämiseen, virasto- ja kauppa-asioihin, hygienian
hoitoon sekä muihin elämän perustaitoihin. Yhteisöllisyyttä, vertaistukea ja
vuorokausirytmiä
tukevat
yhteiset
aamukokoukset,
ruokailut
ja
ryhmätoiminnat, joiden suunnittelussa asiakkaat saavat olla osallisina.
Asiakkaille on tarjolla päivittäin aamupala ja arkisin myös lounas ja päiväkahvit.
Henkilökunta on paikalla arkisin klo 8–20. Viikonloppuisin Ketorinteellä käy
kiertävä päivystäjä valmistamassa aamiaisen ja huolehtimassa lääkehoidon
toteutuksen. Puhelinpäivystys toimii 24/7.

Tavoitteita vuodelle 2023
• Asiakasmäärän kasvattaminen
• Yksilöllisten viikko-ohjelmien tekeminen
asiakkaiden kanssa. Viikko-ohjelma tukee
kuntoutumista kohti itsenäisempää elämää.
• Säännöllisesti toteutuvat keskusteluhetket
asiakkaan ja ohjaajan välillä
• Kuntouttavan työotteen käyttö
• Arki-iltoihin ohjelmaa
• Yhteisöllisyyden lisääminen
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Mäkitupa
Mäkitupa tarjoaa vuokrasuhteeseen perustuvaa asumista ihmisille, joilla
päihteet ovat osa elämää eikä päihteettömyys ole ensisijainen tavoite.
Mäkitupa turvaa niiden ihmisten asumisen, joilla olisi muutoin suuria vaikeuksia
saada ja pitää asuntoa vapailla asuntomarkkinoilla tai pärjätä ilman Mäkituvan
tarjoamaa tukea ja turvattua asumista. Mäkituvalla tuen piiriin kuuluu asumisen
tukien hakeminen ja niiden ajan tasalla pitäminen, vuokranmaksun
turvaaminen, turvallisen asumisen varmistaminen, asukkaiden terveydentilan
seuraaminen ja avun piiriin ohjaaminen sekä valvonta, että elämä sujuu
Mäkituvan yksikössä.

Tavoitteita vuodelle 2023
Asiakkaiden vuokranmaksu ajallaan
Kannustetaan päihteettömyyteen ja tuetaan omatoimiseen elämään
Tuetaan asumiseen liittyvissä asioissa
Kehitetään toimiva järjestely asumisen tukien ja vuokrien hoitumiseen
Mietitään yhdessä asumisen tiimin kanssa toimivaa viriketoimintaratkaisua
Mäkituvan asiakkaille
• Kehitetään Mäkituvalle säännöllinen siivousavustus

•
•
•
•
•
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Honkatupa
Honkatupa on kevyen tuen asumisyksikkö. Honkatuvalla asiakas harjoittelee
itsenäistä asumista ja arjenhallintaa omatoimisesti. Työntekijä on paikalla
perjantaisin ja tarvittaessa avustaa Honkatuvan asiakkaita heidän toiveidensa
mukaan.

Toiminnan tavoitteena:
• Itsenäisen asumisen onnistuminen ja sen tunteen vahvistaminen asiakkaalle
itselleen.
• Kannustus ja myönteinen palaute, omatoimisuuden tukeminen.
• Keskustella asiakkaiden toiveista ja ajatuksista koskien talon pihapiiriä ja
kiinteistöä.
• Yhteistyö muiden yksiköiden kanssa.
• Tukea asiakasta kohti itsenäistä elämää ja kannustaa opiskelu/työpaikan
löytymisessä sekä tulla osalliseksi yhteiskunnan palveluita.
• Mahdollisuus osallistua muiden asumisyksiköiden ryhmätoimintoihin, retkiin ja
matkoihin.
• Tukea päihteettömyyttä.
Honkatuvan rivitalossa on kaksi Air B&B huoneistoa, yksiö ja kaksio.
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AirBnB
Väentupa tarjoaa Air B&B majoitusta sitä tarvitseville. Majoitus on edullista ja
majapaikat sijaitsevat lähellä Laukaan kirkonkylää. Air B&B majoittuminen on
mahdollista Honkatuvalla (2) ja Kievarilla (1). Varaukset tehdään Air B&B
sivuston kautta. Väentuvan toimintamallin mukaan myös Air B&B
majoittuminen on päihteetöntä.
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SER
Väentupa ylläpitää SER-kierrätyskeskusta, jossa kierrätetään sähkö- ja
elektroniikkaromua.
Vastaanottotilanteessa
arvioidaan
laitteiden
uudelleenkäytettävyys. Arvioinnin jälkeen laitteet testataan ja ne laitetaan
myyntiin. Kierrätyskeskuksessa myydään ja korjataan mm. kodinkoneita
(pesukone, pakastin…), pienmoottorikoneita, ATK- laitteita ja hyväkuntoisia
erilaisia
kierrätysrakennustarvikkeita.
SER-Väentuvalla
on
sähkölaitekorjaamo-oikeudet.
SER-toiminnan ohessa myydään 2-laadun vaneria. Vaneri myydään joko koko
levyinä tai määrämittaan leikattuna. Kartoitamme mahdollisuutta laajentaa
myytävien tuotteiden valikoimaa muulla puutavaralla.
Kierrätyskeskuksen
sähkölaitekorjaamo.

yhteydessä

toimivat

polkupyöräkorjaamo

ja

Rokkakankaalla sijaitseva halli toimii varastona. Hallin varastotilat ovat osin
vuokrattuina. Kiinteistössä on myös kaksi asuinhuoneistoa, jotka ovat myös
vuokrattuina.
SER-toiminnan tavoitteena on antaa ihmisille hyödyllistä ja järkevää työtä.
Toiminta on myös ekologisesti ja kansantaloudellisesti mielekästä sekä hyvin
kolmannen sektorin toimintaan soveltuvaa.

Tavoitteet 2023
• Kierrätyskeskuksen
toiminnan
kehittäminen/markkinointi
(ATK-paja,
Sähkölaitekorjaamo, Polkupyöräkorjaamo, Purkutoiminta, Vanerin myynti)
• Kuljetustoiminnan kehittäminen (kuolinpesät, SER-noudot)
• Rengaskoneen hankinta. Otetaan vastaan vanteilla olevia renkaita ja otetaan
renkaat pois.
• Rokkakankaan hallin järkevä käyttö/vuokraus.
• Polkupyöräkorjaamotoiminnan kehittäminen ja markkinointi.
• Omien myyntituotteiden keksiminen ja valmistus (linnunpöntöt,
puunkantoteline, katiskat jne.)
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•
•
•
•
•
•

Pölynpoiston parantaminen sirkkelihuoneessa.
Uusien työtoimintojen kehittäminen
Lämmitysjärjestelmän muutos.
Hyvän työilmapiiri ylläpitäminen ja kehittäminen
Yhteistyön kehittäminen Mustankorkean kanssa.
Metallilavan lajittelun tehostaminen. Myytäväksi
paremmin.
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kelpaavat

erotellaan

Kierrätysmyymälä Retrokeidas
Retrokeidas on kirpputori, joka löytyy Laukaan kirkonkylältä. Retrokeitaalla on
hyvät ja selkeät tilat sekä kahvipiste, jossa asiakkaalla on mahdollisuus
pysähtyä ostosten lomassa kahville. TUOJA-hankkeen hävikkiruuanjakelu
toimii myös maanantaisin ja torstaisin saman katon alla ja se on tuonut uusia
asiakkaita lisää.
Asiakkailla on mahdollisuus pyykinpesuun ja kuivaukseen sekä käyttää
tietokonetta ja tulostusta.
Retrokeitaalla on mahdollisuus työskennellä kuntouttavassa työtoiminnassa,
työkokeilussa, palkkatuella, oppisopimuksella sekä ns. avotyössä.
Työntekijämäärä on tällä hetkellä n. 15 henkilöä, mutta vaihtelee työntekijöiden
sopimusten voimassaoloaikojen mukaan.
Retrokeidas on auki:
Ma-pe: 9.30-18.00, La: 10-14.00

Tavoitteet:
• Jätteenkäsittelyyn selkeyttä, aikataulutusta ja tarkoituksenmukaisuutta
(lajittelun parantaminen) tavoitteena muovinkierrätysastian hankkiminen
• Perehdytyskansio työntekijöille on käytössä, mutta ohjeistuksen lisäämistä
tarvitaan järjestämällä täsmäopastuskoulutusta eri tuoteryhmissä
• Asiakaspalvelun asiantuntijuuden (esim. monikansalliseen tarpeeseen
vastaaminen) laajentaminen, ystävällinen ja huomioonottava palveluasenne
• Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen esim. Asunnottomien yö, markkinat,
festarit ja kalenterivuodenaikojen mukainen tuotteiden esillepano kuten esim.
juhlapäivät ja juhlapyhät.
• Teemapäivät (esim. lastenpäivä) käyttöön uutta ideoiden
• Siivouksen tehostaminen, lahjoitustavaran määrän kasvettua vastaavasti
pölymääräkin lisääntyy. Siivoukseen enemmän tekijöitä ja tavoitteena uusi
imuri.
• Kahvipisteen piristäminen eri ideoin ja teemoin
• Vaaterekkien hankinta/uusiminen
• Toimistotilojen järjestäminen
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Kiinteistöhuolto ja remontointi
Resurssit
Remontointi- ja korjaustehtävissä sekä ohjaustehtävissä työskentelee yksi
palkkasuhteinen osa-aikainen henkilö.
Kiinteistöjen valvonta- ja huoltotehtävissä sekä avustavissa remontointitöissä
työskentelee yksi palkkasuhteinen osa-aikainen henkilö ja 1-2 kuntouttavan
tai työkokeilun työntekijää.
Toimintatavat
Kaikki Väentuvan yksiköt pyrkivät tekemään pienempiä ja vähemmän vaativia
kiinteistökohtaisia korjaus- ja huoltotöitä omilla resursseillaan. Remonttiryhmä
auttaa ja tukee tarvittaessa työssä ja ohjauksessa.
Suunnitellut työt yksiköittäin
SER-HALLI
Kattoturvatuotteiden kunnostus ja tarvittaessa uusinta.
Toimiston aulan ja käytävän sekä keittiön lattiapinnoitteen uusiminen.
Keittiökaapistojen uusinta ja uudelleen sijoittelu.
KIEVARI
Ulkoseinien ja räystäiden huoltomaalaus rakennukset 8a ja 8b.
Ulko-ovien huoltomaalaus.
Vesipeltien uusiminen ulko-ovien kynnyksiin.
Toimiston seinien ja lattian pintaremontointi.
HONKATUPA
Grillin suojakatoksen teko.
Roskakatoksen tekeminen sekä mahdollisesti varastotila.

14

MÄKITUPA
Valurautaisten viemäriputkien kuvaus ja sen mukaiset toimenpiteet.
Sadevesikourujen tarkastus ja kunnostus.
ROKKAHALLI
Osittain ruostuneen peltikaton kunnon arviointi ja tarvittaessa
kunnostusmaalaus.
Alakerran vuokra-asunnon ulko-oven uusinta.
SEUKKALA
Päärakennuksen eteisen vessan viemäröinnin uusinta ja pintojen kunnostus.
Saunalan ulko-oven uusinta.
Rakennusten osittainen huoltomaalaus.
Keittiön toimiston ja siivouskomeron sekä välivarastotilan lattioiden laatoitus.
TAPOJOKI
Keittiön lattian laatoitus ja pumppuhuoneen luukun uusiminen.
KETORINNE JA RETROKEIDAS
Väentupa on kyseisissä kiinteistöissä vuokralla, joten korjaus- ja huoltotyöt
kuuluvat pääasiassa kiinteistöjen omistajille.
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Tapojoki
Kolarin kunnassa Lapissa on Tapojoki-niminen Väentupa ry:n omistama
lomamökki. Kiinteistö sijaitsee Äkäsjoen ja Tapojoen risteyksessä sekä lähellä
Yllästunturia. Päärakennus on 1940-luvulla rakennettu kaksikerroksinen
hirsitalo, jossa on majoitustilaa 25 hengelle. Pihapiiristä löytyy myös ulkosauna
joen varrelta. Väentupa ry:llä on mahdollisuus myydä alueelta kahdeksan
lomatonttia.
Tapojokea virkistys- ja lomakäyttöön ovat käyttäneet ensisijaisesti Väentuvan
toiminnan piirissä olevat asiakkaat, Väentuvan henkilökunta ja toimintaa
tukevat yhteisöt. Lisäksi mökkiä on vuokrattu täysin ulkopuolisille käyttäjille.
Vuokrausehdot ja yhteystiedot löytyvät Väentuvan kotisivuilta.

Tavoitteet:
-huoltaa ja korjata mökkiä
-lisätä vuokrausta enemmän ulkopuolisille
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BOOSTIA työllisyyteen ja
osaamiseen -hanke
BOOSTIA työllistymiseen ja osaamiseen-hankkeen tavoitteena on kokeilla ja
pilotoida työkaluja kunnille ja muille työllisyystoimijoille pitkäaikaistyöttömien ja
vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden työllistymiseen ja
osaamiseen. Hanke on erityisen tärkeä, koska valtion tarkoituksena on siirtää
työllisyyden hoitaminen kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen.
Hankkeessa luodaan kentälle valmiiksi pilotoitu yhteistyön malli tulevan
järjestäjän ja tuottajan välille. BOOSTIA työllistymiseen ja osaamiseen-hanke
tukee Marinin hallitusohjelmaa, jossa tavoitteena on huolehtia yksilön
mahdollisuuksista kouluttautua ja monin eri tavoin kehittää osaamistaan.
Koulutus ja sitä kautta työllistyminen on paras turva syrjään jäämistä ja
näköalattomuutta vastaan.
BOOSTIA työllistymiseen ja osaamiseen hankkeessa on kaksi keskeistä
tavoitetta:
1. Kokeilla ja kehittää joustavia ja nopeita työllistymisen tapoja
2. Kokeilla ja räätälöidä hankkeen osallistujien tarpeiden mukaisia tapoja
kouluttautua
Hankkeen tavoite on suunnitella, kehittää ja tarjota moniammatillisia ja
monialaisesti tuotettuja työllisyyspalveluja täsmä työllistymiseen, itsensä
työllistämiseen, ammatin saamiseksi, digitaitojen ja osaamisen parantamiseksi
sekä osa-aikatyöllistettyjen kokopäivätyöhön työllistämiseksi. Hankkeen vahva
ohjaus kohdistuu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen palkkatukityön,
pitempikestoisen oppisopimusopiskelun, lyhytkestoisen täsmä koulutuksen ja
työkokeilun keinoin.
Hankkeessa räätälöidään oppisopimusopiskelupaikkoja aina opiskelijoiden
osaamisen vajeen ja heitä kiinnostavien sekä työllistävien alojen mukaisesti.
Tarjolla on useiden alojen tutkinnonosia, perus- ja ammattitutkintoja. Hanke
tukee ESR-ohjelman mukaisia horisontaalisten tavoitteiden toteutumista.
Digitaitojen lisäksi kohderyhmän osaamista lisätään kierrätysalan
työtehtävissä, lukuisissa muissa työllistävien alojen tehtävissä ja esimerkiksi
uusien tuotteiden luomisessa kierrätysmateriaalista. Asiakkaiden ja
yhteistyökumppaneiden kanssa tavoitteena on panostaa ja olla mukana
alueellisen työllisyysverkostoyhteistyön kehittämisessä.
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Yhteistyössä
suunnitellaan
ja
toteutetaan
hankkeen
aikana
kierrätysosaamisen koulutuspaketti. Koulutukseen osallistuvat saavat
todistukseksi kierrätyspassin. Hanke järjestää myös muita lyhytkestoisia
työllistymistä edistäviä koulutuksia kuten esimerkiksi työturvallisuuskortti,
hygieniapassi, ensiapukurssit, sosiaali- ja terveysalanturvakortti, tulityökortti ja
järjestyksenvalvojan koulutus. Tarkoituksena on huomioida myös Green Care
-toiminta.
Hankkeen tarjoamia palveluja ovat työkykyarviot ja tutustumiskäynnit
oppilaitoksiin sekä keskisuomalaisiin yrityksiin. Hanke auttaa asiakasta
navigoimaan
perille
monialaisissa
työllistämis-,
opiskeluja
palveluverkostoissa. Hankkeen suunnittelutyöryhmä totesi, että esimerkiksi
vankeusrangaistusta suorittavat, koevapaudessa olevat, vieraskieliset ja
erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ovat liian vähän käytetty työvoimaresurssi ja
voimavara, joka täytyy hyödyntää jatkossa täysimääräisemmin. Väestön
ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa kaikkien työllistyminen, osaamisen
kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Edellä
esitetyn toteuttaminen merkitsee huomattavia säästöjä kansallisella ja
Euroopan unionin tasolla.
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Starttipaja työelämään-projekti
Starttipaja työelämään -projektissa työllistämme alle 29-vuotiaita nuoria.
Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä ja toimintaa Väentupa ry:n yksiköissä
Laukaan alueella. Työllistettävällä nuorella ei tarvitse olla mitään koulutusta tai
työkokemusta vaan meille voi tulla harjoittelemaan työelämän alkeita.
Haluamme kiinnittää huomiota nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja
motivoida heitä huolehtimaan myös fyysisestä kunnostaan ja riittävästä
levosta. Projektiin osallistuva nuori saa halutessaan jakson ajaksi käyttöönsä
aktiivisuusrannekkeen. Hän voi osallistua
Väentupa ry:n yhteiseen sählyvuoroon
perjantaisin ja käydä tiistaisin ja torstaisin
ohjaajan kanssa kuntosalilla, jossa
yhteistyössä
Laukaan
Kuntokulman
kanssa ohjaamme ja teemme tarvittaessa
yksilöllisen treeniohjelman.

Tavoitteet 2023
•
•
•
•

Kasvattaa osallistuneiden nuorten määrää tästä vuodesta
Aloitamme kuvaamaan ja käsittelemään videoita nuorten kanssa
Ohjaajat osallistuvat ammattitaitoa vahvistaviin koulutuksiin
Haemme jatkorahoitusta vuodelle 2024
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TUOJA- hanke
Toimintalinja: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Hankkeen kesto: 01.6.2021 – 31.8.2023
Tukea, turvaa ja tekoja eli TUOJA- hankkeen kohderyhmää ovat laukaalaiset
16–64- vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, joiden sosiaalinen
osallisuus on heikko, heidän perustoimeentulonsa on vaarassa tai heillä on
asumisen tai arjen hallinnan haasteita.
Hankkeella on kaksi päätavoitetta. Toisena
tavoitteena on kehittää systemaattinen ja
hallittu hävikkiruokajakelun koordinoinnin
malli
Laukaaseen.
Mallin
avulla
mahdollistetaan heikoimmassa asemassa
oleville
mahdollisuus
saada
ruokaa.
Tavoitteena on kehittää eri toimijoiden
kanssa selkeä malli hävikkiruokajakelun
koordinointiin. Hankkeen aikana mallia
pilotoidaan
ja
yhteiskehitetään.
Tavoiteosallistujamäärä on 50 henkilöä.
Hankkeen toinen tavoite on kehittää valmentavan asumisen malli
itsenäistymisen tukea tarvitseville nuorille, laitoskuntoutuksesta kotiutuville
sekä arkeen tukea tarvitseville henkilöille. Tavoitteena on tukea itsenäistä
kotona asumista saaden aikaan myönteisiä muutoksia arjen hallinnassa.
Tavoiteosallistujamäärä on yhteensä 50 henkilöä.
Hankkeessa molemmat mallit konseptoidaan ja kuvataan helposti jaettavaksi
ja hyödynnettäväksi malliksi, joka tuo hankkeelle lisäarvoa.
TUOJA- hankkeen tavoitteena on kasvattaa hankkeeseen osallistujien määrä
tavoitetasolle vuoden 2023 aikana, ja jatkaa hankesuunnitelman mukaista
toimintaa. Tavoitteena on juurruttaa toiminta Laukaaseen ennen hankkeen
päättymistä 31.8.2023.
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Kierto- hanke
Hankkeen kesto: 1.4.2022-1.4.2023
Kiertotaloutta kyliin eli Kierto- hankkeessa ruokahävikkiä koskevat kestävän
kehityksen tavoitteet yhdistyvät ruoka-aputoimintaan. Kierto- hankkeessa
kehitetään hävikkiruokajakelun malli Laukaan maaseutualueille, jossa
kauppojen hävikkiruoka tavoittaa Laukaan sivukylien asukkaita. Tavoitteena
on yhteistyössä eri tahojen kanssa kehittää selkeä malli Laukaan sivukylille
vietävän hävikkiruoan jakamisen sekä hävikkiruokatietoisuuden sekä kestävän
kehityksen tietoisuuden lisäämisestä. Hanke edistää ruokahävikin vastaisen
työn tavoitteita.
Mallin avulla tarjotaan vapaaehtoistyötä
kylien asukkaille hävikkiruokateemaisissa
tapahtumissa
sekä
mahdollistetaan
hävikkiruoan saaminen heikossa asemassa
oleville. Hankkeeseen voit osallistua voi
myös
ruokalahjoittajan
roolissa.
Yhteisöllisyys ja sosiaalinen osallisuus
lisääntyvät kylän asukkaille suunnattujen
tapahtumien sekä vapaaehtoistyön myötä.
Vapaaehtoisten
kyläläisten
voimin
järjestetään kaikille kyläläisille avoimia
hävikkiruokaa koskevia tilaisuuksia, joiden
teemana on kuluttajatietouden lisääminen, hävikkiruoan hyödyntäminen sekä
konkreettinen
ruoan
valmistaminen.
Hanke
on
yleishyödyllinen
kehittämishanke ja sillä on laaja-alaisia myönteisiä vaikutuksia maaseudun
kylien ja palveluiden kehittämiseen.
Kierto- hankkeen toiminta jatkuu ennallaan vuoden 2023 alusta. Maaliskuussa
järjestetään hankkeen päätösseminaari. Kiertotaloutta kyliin, Kierto-hanke on
saanut maaseuturahaston tukea Leader JyväsRiiheltä.

21

