YHTEINEN KEITTIÖ
Toiminnan
ydinajatus

Meidät on yllättänyt se, että yhteinen ruuanlaitto

Vahvistamme osallisuutta ja
ehkäisemme yksinäisyyttä yhdessä
tekemisen avulla Porissa. Yhteisötalo
Otavassa tarjoamme ylisukupolvista
matalan kynnyksen toimintaa.
Tavoitteita: terveiden elämäntapojen,
arjessa selviytymisen taitojen,
mielen hyvinvoinnin ylläpitämisen
ja tukemisen sekä ruokahävikin
ehkäisemisen edistäminen. Yhteinen
keittiö kokoaa useat eri toimijat
yhdessä tekemisen ääreen.

VÄHENNÄMME
ERIARVOISUUTTA
Yhteinen jääkaappi on
avoinna päivittäin. Sieltä
voi noutaa hävikki- ja
ylijäämäruokaa sekä
satokauden tuotteita omaan
tarpeeseen. Jääkaapilla
asioiville tarjoamme
mahdollisuutta yhteiseen
tekemiseen ja ajanviettoon.
Osallistuminen on
maksutonta.

			 ”Tää on

		 hieno juttu,
muuten olisin
niin yksin.”

ryhmissä kiinnostaa kaikenikäisiä.

Moka, josta olemme oppineet eniten oli se, että

yhteinen jääkaappi olisi pitänyt avata alusta lähtien jo
klo 8 aamulla. Kävijöitä riittää jo aamuvarhain...

Meistä tekee erityisen se, että olemme osa Yhteinen

keittiö Pori -verkostoa, joka on ottanut käyttöön oman
Yhteisen keittiön lounassetelin, jota diakoniatyö,
perusturvan eri palvelut, järjestöt yms. jakavat omille
asiakkailleen. Lounasseteli käy maksuvälineenä
Yhteisen keittiön lounaspaikoissa Porissa.

Vaikuttavaksi työmme tekee se, että teemme

yhteistyötä yli sektorirajojen. Teemme työtä paljon
palveluja käyttävien asiakkaiden hyväksi yhdessä
Porin kaupungin perusturvan kanssa. Kutsuja
Yhteisen keittiön toimintaan jaetaan niin perusturvan
palveluissa, diakoniatyössä kuin järjestöissä.

nainen, 50

LISÄÄMME
OSALLISUUTTA
järjestämällä kaikille
avointa toimintaa jokaisena
arkipäivänä. Yhteinen
viikon aloitus maanantaisin,
jolloin saunavuorot,tarjoilua
ja vaihtuvaa ohjelmaa. Ti–
pe yhteinen kahvihetki klo
8-11. Ruuanlaittoon liittyvää
ryhmätoimintaa sekä retkiä
kaikenikäisille.

Timanttisin
havaintomme

Tärkeimmät faktat

• Toimimme Porissa 2018–2021. Näiden vuosien aikana tavoitamme 500 ihmistä.
• Hankkeessa on 1 työntekijää. Lisäksi meillä on ihmisiä vapaaehtoistyössä,
työkokeilussa, harjoittelussa tai palkkatukityössä. Vuosibudjettimme on 84 000 €.
• Kun hanke päättyy, jatkamme toivottavasti toimintaa olennaisena osana Yhteisötalo
Otavan osallisuutta edistävää toimintaa verkostojemme kanssa.
Satakunnan Yhteisöt ry
YHTEINEN KEITTIÖ
yhteisokeskus.fi
Päivi Erkko
paivi.erkko@yhteisokeskus.fi

Yhteinen jääkaappi toimii
merkittävänä keinona
tavoittaa kohderyhmää. Se
ei ole vain ruuan noutamista
varten, vaan paikalla on
koko ajan työntekijä ihmisiä
kohtaamassa ja heidän
kanssaan keskustelemassa.
Suurin osa osallistujista on
tullut mukaan Yhteisellä
jääkaapilla käytyjen
keskustelujen
				
perusteella.

