Ehdotus OmaStadiin 25.1.2021

Asukastalojen ilta- ja viikonloppukäytön toimintamallien kehittäminen

Kaupungin ylläpitämät asukastalot ovat asuinalueilla yhteisiä "olohuoneita", joissa voi
tavata muita, harrastaa, verkostoitua ja saada tukea moniin arjen haasteisiin. Tämän
ehdotuksen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joilla asukastaloja voidaan pitää
avoinna laajasti myös iltaisin ja viikonloppuina.
Kun asukastalo on avoinna muulloinkin kuin virka-aikana, ne kokoavat laajemmin eri
ikäisiä ihmisiä ja toiminta monipuolistuu. Toiminnan laajentaminen iltaisin ja
viikonloppuisin auttaa ehkäisemään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Mukaan voisivat tulla
laajemmin myös ne, jotka ovat päivällä töissä tai opiskelemassa. Monille asukastalot
tarjoavat myös nettiyhteyden, jota on tarpeen voida käyttää myös iltaisin ja
viikonloppuina.
Jotta aukioloaikojen laajeneminen ei jää sattumanvaraiseksi ja jotta asukastalojen
yhteisöllinen sosiaalityö voi tavoittaa useampia, tarvitaan sosiaaliohjaajaa
päivätoiminnan lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin. Samalla asukastalo voi toimia
alueellisten verkostojen, osallistuvan demokratian ja matalan kynnyksen sosiaalityön
tukipisteenä.
Ilta- ja viikonloppukäytön toimintamallien kehittelystä saatuja kokemuksia voidaan
hyödyntää nykyisten asukastalojen lisäksi Stadin asukastalojen verkoston
laajentamisessa, johon on selvästi tarvetta.
Kenen kanssa aloitetta toteutetaan?
Tarkoitus on tavoittaa mahdollisimman monet yhdeksällä Stadin asukastalolla nykyisin
käyvät, muita asukastalojen tarjoamista mahdollisuuksista kiinnostuneita ja lisää
toimijoita taloille. Heille ei tarjota valmista toimintamallia vaan heidän kanssaan haetaan
ideoita ja kokeillaan niiden toteuttamista.
Keskusteluissa ja tapaamisilla jatketaan Stadin asukastalojen kehittämisen työpajojen
aiempien tulosten pohjalta konkreettisten toimintamallien kehittämistä nimenomaan
ilta- ja viikonlopputoimintaan.

Aikataulutettu projektisuunnitelma
Tammi-huhtikuu
Keskustellaan asukastaloilla – tai jos se ei ole koronarajoitusten takia mahdollista
verkossa ja pienissä muutaman hengen ryhmissä – siitä, millaista toimintaa kullakin
asukastalolla voitaisiin vuonna 2022 kokeilla iltaisin ja/tai viikonloppuisin. Tehdään
näiden keskustelujen pohjalta konkreettinen suunnitelma ja aikataulu, johon pyydetään
vielä asukastaloilta kommentit ennen sen vahvistamista. Sen toteuttamisesta sovitaan
myös asukastalojen työntekijöiden kanssa. Muodostetaan asukastaloille työryhmä
toiminnan tarkempaa ideointia ja toteutusta varten.

Tämän ensimmäisen vaiheen alussa tähän projektiin palkataan sosiaaliohjaaja ja
rekrytoidaan palkkatukityöllistetty (kumpikin määräajaksi). Lisäksi selvitetään, onko
jollain asukastalojen nykyisistä työntekijöistä kiinnostusta ja mahdollisuus olla jonain
iltoina tai viikonloppuina mukana projektissa.
Touko-marraskuu
Projektin toisessa vaiheessa järjestetään kaikilla asukastaloilla ilta- ja/tai
viikonlopputoimintaa sen toimintamallin ja niiden aukioloaikojen puitteissa, joista niiden
toimijoiden kanssa on sovittu.
Joku asukastalo on esimerkiksi auki koko viikonlopun, jollain järjestetään iltatoimintaa,
jossain voi olla yhdistelmä asukastalon yleistä aukioloa ja talolla toimivien
harrastuspiirien ja järjestöjen järjestämää toimintaa. Toimintamalleja sovittaessa
pyritään ottamaan huomioon kunkin talon nykyisiä kokemuksia, alueellisia tarpeita, eri
ikäryhmiä, alueen kulttuuritoimijoita ja sosiaalityön tarpeita.
Tässä vaiheessa toteutetaan myös kohdennettuja tiedotuskampanjoita niille, joita
kunkin asukastalon alueella voidaan kutsua tutustumaan ja osallistumaan asukastalojen
toimintaan. Tiedottamisessa käytetään monia eri kanavia ja tarvittaessa myös useita
kieliä.
Marras-joulukuu
Kolmas vaihe on palautteen ja jatkoideoiden kokoaminen. Näitä projektin työntekijät
kokoavat kyselyillä kaikilta asukastaloilta ja asukastaloilla toimintaa järjestäviltä.
Yhteenvedon pohjalta tehdään ehdotuksia jatkotoimista.
Talousarvio
Sosiaaliohjaajan palkka ja sivukulut 12 kk.
Palkkatuella työllistetyn henkilön kulujen kuntaosuus.
Tiedottamiseen määräraha.
Toiminnan järjestämiseen (esim. harrastajien materiaaleihin) määräraha.

