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Yhteinen keittiö –hanke 
Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoen pilotti 

 

 

 

Kehittämissuunnittelija,aluekoordinaattori Julia Sillanpää  



Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanke: 

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 

Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön  

2017 – 2018 

Valtakunnallinen Yhteinen keittiö –hanke (Kirkkohallitus) 

Budjetti 1 000 000€ 

Hankkeessa 5 pilottikeittiötä: Vihti, Lahti, Porvoo, Seinäjoki ja Tampere 

Etelä-Pohjanmaan alueellinen hanke: 

Seinäjoen kaupunki ja EPSHP 

Budjetti 120 000€ + 120 000€ 

Yhteistyössä mm.: Seinäjoen seurakunta, Eteläpohjalaiset kylät ry, 
Martat, Arvokas tieto –hanke, SeAMK, Sevas Kodit Oy, eri hankkeet. 
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Yksinäisyys 

• Yksi kansakuntamme suurimmista haasteista 
•  Jopa 15-20 % väestöstä kokee itsensä yksinäiseksi 
• 5% asukkaista yksinäisyys on niin syvää, että se murtaa 

minäkuvaa. 
• Yksinäisyyden sanotaan olevan mm. päihdeongelmien, 

ylipainon sekä masennuksen juurisyy. 
 
 

Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-9194161  

 

https://yle.fi/uutiset/3-9194161
https://yle.fi/uutiset/3-9194161
https://yle.fi/uutiset/3-9194161
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Mikä on yhteinen keittiö? 

•Aika, paikka tai tila 
•Kokonaisvaltainen kohtaaminen 
•Tehdään, ollaan ja osallistutaan 
•Voi tehdä tai olla tekemättä 
• Jokainen tervetullut omana itsenään 

 
•Yhteinen keittiö lisää terveyttä ja hyvinvointia 

edistäviä käytäntöjä.  
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Yhteinen 
keittiö ei ole 
vain yhteinen 
tila. 
 

 

Se on 
ideologia. 
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 Osallisuuden kokemuksen 
vahvistaminen ja 

yksinäisyyden 
vähentäminen 

Hyvinvointi- ja 
terveyserojen 
kaventaminen 

Palvelujen 
yhdenvertaisuus 

Monialaisen työn 
toimintakulttuurin 

vahvistaminen 

Hankkeen tavoitteet 

Maakunnassa vähintään 2 Yhteistä keittiötä 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
 

Osallisuuden 
kokemuksen 

vahvistaminen ja 
yksinäisyyden 
vähentäminen 

 

Hyvinvointi- ja 
terveyserojen 
kaventaminen 

 

Palvelujen 
yhdenvertaisuus 

 

Monialaisen työn 
toimintakulttuurin 

vahvistaminen 

 

Yhdessä tekeminen, 
toisten auttaminen ja 
asukasvaikuttaminen 

 
Terveellisen ruoan 

valmistaminen, 
ruokahävikin 

hyödyntäminen, lisää 
yhteisöllisyyttä, tietoa 

elintavoista viety 
asukkaiden luokse 

 

Moniammatillinen 
palveluihin ohjaaminen, 
helppo saavutettavuus 

 

Yhteiseen arvopohjaan 
sitoutuminen, uusien 

työtapojen kokeileminen, 
verkostoituminen 

 

 
Yhteisöllinen toiminta ja 
vaikuttamismahdollisuud
et lisääntyneet, Yhteinen 

keittiö kerhotiloissa 

 

Ruokaosaamista ja 
ruokahävikkitoimintaa 

lisätty, yhteinen 
jääkaappikokeilu sekä 

yhteisiä aamiaisia kokeiltu 
ruokapankissa 

 

Eri ammattilaisten 
päivystyksiä lisätty, eri 
palveluiden esittelyä ja 
saatavilla oloa lisätty 

Moni uusi tiimi 
käynnistynyt, uusia 

toimintatapoja kokeiltu ja 
juurtunut 

 

Tulokset koetusta 
osallisuuden 
kokemuksen 

vahvistumisesta ja 
yhteisöllisyyden 
lisääntymisestä 

 
Havainnot ja palautteet 
koetusta hyvinvoinnin 

edistämisestä ja terveellisen 
ravitsemuksen ja 

osallisuuden 
mahdollistamisesta  

 

Eri ihmisryhmiä tavoitetaan 
toimintoihin paremmin ja 

palveluihin ohjaamista 
tehdään enemmän  

 

Uusia verkostoja ja tiimejä 
on syntynyt, uusi yhdessä 

tekemisen toimintakulttuuri 
käynnistynyt  



3.12.2018 10 3.12.2018 10 

Osallisuuden kokemuksen vahvistaminen ja 
yksinäisyyden vähentäminen 
 

• Erilaiset kokoavat toiminnot 
(yhdessä tekeminen, toisten 
auttaminen ja asukasvaikuttaminen) 

• Tavoitimme laajasti eri ihmisryhmiä, 
eritoten ikäihmisiä, työttömiä, 
yksinäisiä ja maahanmuuttajia 
(arvionti) 

• Kokemus yhteisöihin kuulumisesta 
on hankeaikana noussut Yhteiseen 
keittiöön osallistuneilla selvästi 
(ulkoinen ja sisäinen arviointi). 
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Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen 

• Terveellisen ruoan valmistamisen osaaminen (ruokakurssit) 

• Ruokahävikin hyödyntäminen 

• Elintapainformaatio 

• Jalkautuvat palvelut  
 

• Vastaajista 90 % koki, että hankkeen toiminta innosti terveydestä 
huolehtimiseen, tiedon saaminen merkittävä tekijä (sisäinen arviointi) 
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Palvelujen yhdenvertaisuus 
• Moniammatilliset jalkautuvat palvelut 

(esim. sosiaali- ja diakoniatyöparit) 

• Moniammatilliset palvelupäivät 
• Jalkautuvina palveluina:  

• Elintapaneuvontaa, asumis- ja 
velkaneuvontaa, diakonia- ja sosiaalipalvelut, 
liikuntapalvelut, terveyspalvelut sekä Kela 

 

• Eri ihmisryhmiä tavoitetaan 
toimintoihin paremmin ja palveluihin 
ohjaamista tehdään enemmän (sisäinen 
arviointi) 
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Monialaisen työn toimintakulttuurin 
vahvistaminen 
• Koko hankkeen ajan on sitouduttu yhteiseen arvopohjaan, uusien 

työtapojen kokeilemiseen ja verkostoitumiseen 

• Kaikki hankkeen aikana tehty toiminta on vahvistanut yli-sektorista 
yhteistyötä  

• Uusia verkostoja ja tiimejä on syntynyt, uusi yhdessä tekemisen 
toimintakulttuuri käynnistynyt  

 

• Ammattilaiset kokeneet: yhteistyön tekeminen on vahvistunut ja sitä 
tapahtuu entistä enemmän yli organisaatiorajojen (sisäinen arviointi) 
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TOIMINTAMALLIT EDISTÄMÄÄN 
HYVINVOINTIA 
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YHTEINEN KERHOTILA  
  
 
 

• Kerhotilamallilla tavoitellaan asumiseen ja yhteisöön myönteistä 
yhteishenkeä sekä vahvistunutta asumisturvallisuuden kokemusta  

• Toiminta asukaslähtöistä 

• Toiminta tarjoaa kaikille vuokrayhteisön asukkaille: 
• Mahdollisuutta yhdessä toimimiseen 

• Mielekkääseen tekemiseen 

• Asukasvaikuttamiseen omassa kerhotilassa yhdessä ideoiden ja toteuttaen 

 

• Yhteistyössä Sevas Kodit Oy, SeAMK opiskelijat  

• Toimintamallistartti: Hanke 
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YHTEINEN PELI-ILTA 
 
• Alueen aikuisten asukkaiden yhdessä ideoimaa ja kehittämää 

yhteisöllistä toimintaa lautapelien merkeissä  

• Kaikille avointa ja omaehtoista 

• Vapaaehtoisen yhteisön jäsenten omaa toimintaa 

• Illassa voidaan nauttia pienestä ”purtavasta”, hyvästä seurasta ja 
yhdessä tekemisestä 

 

• Toimintamallistartti: Kaapeli-yhteisövalmennukseen osallistuneet 
asukkaat 
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YHTEINEN HÄVIKKI-ILTAPALA  

• Asukkaiden yhteen kokoontumista iltapalan valmistamisen ja yhdessä 
nauttimisen merkeissä.   

• Hävikki-iltapalassa voi: 
• Oleskella tai osallistua yhteisen iltapalan ideointiin ja valmistamiseen 

hävikkiraaka-aineista 
• Jakaa, kokeilla ja oppia reseptejä 
• Tutustua ja tavata uusia ihmisiä 
• Nauttia illan yhteisestä iltapalasta 

• Yhteistyössä: seurakunnan nuoriso-, opiskelija- sekä diakoniatyö, 
kaupungin aikuissosiaalityö ja etsivä nuorisotyö 

• Toimintamallistartti: Ammattilainen 
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YHTEINEN JÄÄKAAPPI 

• Tarjoaa kaikille paikan tuoda itselle tarpeetonta ruokaa ja hakea 
tarpeellista 

• Vähentää ruokahävikkiä kotitalouksissa ja yrityksissä 

• Lisää asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, hyvää mieltä sekä 
hyvinvointia hyvän ruuan kautta 

• Tarjoaa matalan kynnyksen ruoka-apua 

 

• Yhteistyössä Kaks’kättä työpaja (Seinäjoen kapunki) 

• Toimintamallistartti: Opiskelijat 
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YHTEINEN PALVELUAIKA 
  
 • Yhteinen palveluaika –malli mahdollistaa kaikille alueen 
ihmisille ammattilaisten tarjoamat jalkautuvat palvelut 
(esimerkkinä diakonia- ja sosiaalipalvelut). Ammattilaisten 
yhteinen palveluaika mahdollistaa: 

• Kohtaamisen ja kuuntelemisen 

• Palveluohjauksen saamisen 

• Asiakkaan kokonaisvaltaisen huomioimisen  

• Ammattilaisten välisen vuorovaikutuksen  

• Vaikuttavan toiminnan tehostumisen 
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YHTEINEN PALVELUPÄIVÄ  
 
• Monialaista osaamista ja sen jakamista valitun teeman ympärillä 
• Vahvistetaan alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia 

kokonaisvaltaisesti 
• Tarjotaan hyvinvointia tukevaa tietoa 
• Tarjotaan mahdollisuutta osallistumiseen liikunnan/ulkoilun (tai jonkin 

muun toiminnan), yhteisen aterioinnin, yhteisen keskustelun ja 
kohtaamisen kautta. 

 
Yhteistyössä: seurakunta, kaupungin aikuissosiaalityö sekä liikunta- ja 
terveyspalvelut, KELA, järjestöjä, hankkeiden toimijoita sekä 
kokemusasiantuntija.  
Toimintamallistartti: Ammattilainen 
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Toimintamallit: Yhteinen kerhotila, Yhteinen hävikki-iltapala, 
Yhteinen jääkaappi, Yhteinen aika, Yhteinen palvelupäivä ja 
Yhteinen peli-ilta 

Toimintamallien kuvaukset Innokylässä (www.innokyla.fi) ja 
painettavana materiaalina  

Yhteisen keittiön konseptin mallinnus: Yhteinen 
keittiö kylissä ja kaupungissa 

Toimintamallikuvaus Innokylässä: 
https://www.innokyla.fi/web/malli4646480 

Levittäminen: Ähtärin yhteinen keittiö, Olkkari – 
Kokemus- ja vertaistoimijat ry, Seinäjoen 
kansalaisopisto (päätös), Seinäjoen seurakunta 
(hakemus), Toimintojentalo = 4 Yhteistä keittiötä 

• Vaasa 

http://www.innokyla.fi/
https://www.innokyla.fi/web/malli4646480
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Levittäminen 

• Monikanavainen sekä kohdennettu viestintä 

• Kyläkierros keväällä 2018 

• Maakuntakierros syksyllä 2018 
• Lähtölaukaus Seinäjoen torin Pop Up –keittiöstä 9.6.2018 

• Kierros syksyn 2018 aikana: Suupohja, Lapua, Ilmajoki, Isokyrö, Ylistaro, Peräseinäjoki, 
Kauhava (Kaksineuvoinen), yhteensä 66 tavoitettua eri alojen toimijaa 

• Tutustuminen pilottikeittiöön joulukuussa 2018 

• Mahdollistimme alueen toimijoiden yhteen törmäyttämisen ja verkostoitumisen, 
alueellisen toiminnan kehittämisen ja uuden toiminnan käynnistämisen 

• Erityistä kiinnostusta Yhteinen jääkaappi-, Yhteinen hävikki-iltapala ja Yhteinen 
palvelupäivä -toimintamalleihin 
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Hankkeen maku-sote-yhteys 
 

• Soten toimeenpanohanke 

• Rakennamme yhdessä tekemisen toimintakulttuuria 

• Hanke teki yhteistyötä maakuntavalmistelun kanssa (osallisuustyöryhmä) 

 

• Yhdyspintatyötä eri kärkihankkeiden kanssa (Palvelut asiakaslähtöisiksi, VESOTE, 
Mielenterveys kuuluu kaikille) 

• Osallistimme asukkaita sote- ja maakuntauudistuksen kehittämistyöhön 
työpajojen, keskusteluiden sekä kyselyiden avulla.  
• Tiedot osaksi sote- ja maakuntauudistusta 

• Asukasvaikuttamisen kulttuuri Yhteiseen keittiöön  

 

3.12.2018 
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Tärkeimmät opit  
 

• Uudenlaisen tekemisen aloittaminen vaatii panostusta ja tukea 
• Resurssit säästyy 

• Itse yhdessä tekemisen toimintakulttuuri ei ole kiinni rahallisista resursseista 
• Uudet tavat ja asenteet 

• Yhdessä tekemisen aloittamista helpottaa Yhteisen keittiön arvoihin 
sitoutuminen 

• Osallisuutta koetaan eri tavoilla, ja siksi asukkailla tulisi olla tarjolla 
mahdollisimman erilaisia kokoavia toimintoja (asiakaslähtöisyys) 

• Ruoka kutsuu ihmisiä yhteen ja mahdollistaa toisten ihmisten kohtaamisen 
sekä muiden asioiden käsittelyn sen kautta 
• Hävikkiruoka 

 

 

 

 
 

3.12.2018 
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Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön! 

• STEA –rahoitus ratkaisee kansallisen konseptin jatkon 

• Kansallinen ja maakunnallinen  koordinaatio 

• Yhteinen keittiö kirjataan maakunnan HYTE-strategiaan 

• Toimintamalleista lisätietoa saatavilla Innokylässä 
• Toimintamalleista osa jo juurtuneita 

• Yhdyspinnat jatkavien hankkeiden kanssa 

• Yhteinen keittiö –verkosto jää elämään, ota yhteyttä 
(www.yhteinenkeittio.fi) 

 

 

http://www.yhteinenkeittio.fi/
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KIITOS! 

www.yhteinenkeitto.fi 
 

www.innokyla.fi 
 

http://www.yhteinenkeitto.fi/
http://www.innokyla.fi/

