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S21168, Hyvinvoinnin tilat
Hankkeen nimi, S-numero ja

S21168, Hyvinvoinnin tilat, 1.11.2017 – 31.10.2020 (hanke RR-tietopalvelussa)

toteutusaika
Rahoittaja ja toteutunut

Sosiaali- ja terveysministeriö, 1 464 122 €

julkinen rahoitus
Toteuttajat

Päätoteuttajana Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Hyötykasviyhdistys
ry, Seinäjoen kansalaisopisto, LAB-ammattikorkeakoulu ja Lapinjärven kunta
Metropolia ammattikorkeakoulu: kaikki Hyvinvoinnin tilojen käyttäjät ja osallistujat
Hyötykasviyhdistys (Annalan huvila): kaikki kansalaiset, mutta etenkin syrjintää,
yksinäisyyttä tai ennakkoluuloja kokeneet henkilöt
Lapinjärven kunta: pitkäaikaistyöttömät, ikääntyneet työttömät, osatyökykyiset henkilöt,
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, maahanmuuttajat ja pakolaiset sekä eläkkeellä tai

Varsinaiset kohderyhmät

osa-aikaeläkkeellä olevat osattomuutta kokevat ikäihmiset
LAB-ammattikorkeakoulu: erilaisista syistä huono-osaiset, syrjäytyneet ja sen riskissä
olevat Sammonlahden ja lähialueen asukkaat
Seinäjoen kansalaisopisto: henkilöt, jotka eivät sosiokulttuurisen aseman, fyysisten tai
psyykkisten rajoitteiden vuoksi löydä kansalaisopiston toimintaan (esim. syrjäytyneet
nuoret, mielenterveyskuntoutujat, vammaiset, maahanmuuttajat ja vähemmistöryhmiin
kuuluvat)
Hankkeessa hyödynnetään Osallistu Lapinlahden Lähteellä (S20493) -hankkeessa

Hankkeen tausta

kehitettyä hyvinvointitilan toimintamallia, jossa tyhjät tilat valjastetaan hyvinvoinnin
käyttöön.
Kehittää ympäri Suomea sovellettava Hyvinvoinnin tilat -konsepti; luoda Hyvinvoinnin
tilat -verkosto, joka vahvistaa huono-osaisuutta kokeneiden ihmisten hyvinvointia, jakaa

Tavoitteet

osaamista ja edistää tyhjien tilojen käyttöä hyvinvoinnin edistämisessä; luoda
Hyvinvoinnin Tilat -verkostolle kansainvälisiä kontakteja; edistää hyvinvointia ja
sosiaalista osallisuutta
Metropolia: Hyvinvoinnin tilojen sisällöllinen kehittäminen palvelumuotoilulla yhdessä
LAB-ammattikorkeakoulun kanssa (mediatyöpajat, Hyvinvoinnin tilan johtamisen

Toimintatapa

työpajat sekä taide- ja hyvinvointilähtöiset työpajat); Hyvinvoinnin tilat -verkoston
rakentaminen ja tyhjien tilojen käytöstä kiinnostuneille avoimet työpajat; ulkomaisten
toimijoiden kartoitus

Hyötykasviyhdistyksen Annalan huvila: osallistavat kaupunki- ja
puutarhakulttuuritapahtumat; vapaaehtoistoiminta, työkokeilut ja harjoittelut
kiinteistöhuolto- ja korjaus-, tapahtuma-, puutarha- ja kahvilatoimintapajoissa
Seinäjoen kansalaisopiston kansalaiskampus: vanhan lääninsairaalan saneerattavien
tilojen ja ympäristön muuttaminen hyvinvoinnin lähteeksi luonnon ja toiminnan
vaikutusten avulla
Lapinjärven kunnan perinnetalkoot: kirjaston yläkerran avaaminen talkootyölle,
suunnitelmille, unelmatyöpajoille ja perinnerakennuskursseille; vapaaehtoistoiminta ja
työkokeilut
LAB-ammattikorkeakoulun Arjen olohuone Sammonlahti: moniammatillisen,
ennakoivan osaamisen oppimisympäristön luominen yhteistyössä Eksoten ja
alueellisen toimijaverkoston kanssa
Julkaisut: Unkari-Virtanen (Metropolia, 2020), Honkanen-Korhonen (Metropolia, 2020),
Tuotokset

Hyvinvointiaktivistin käsikirja (hyvinvointiaktivisti.fi) -verkkosivut; Videot (Youtube):
Perinnetalkoot (24.9.2020), Koko kylän matto (21.9.2020), Ideasta toteutukseen
(16.9.2020)

Lupaavat osallisuuden

Yhteinen työhuone tarjoaa työtilan ja rakentaa työyhteisöä (innokyla.fi); Viisi tapaa

käytännöt ja palaset

perustaa avoin yhteinen tila (innokyla.fi)
Neljä hyvinvoinnin tilan palvelumallia; Nuorten Startti -toimintamalli ja sen innovatiivinen
jatkumo EtäStartti (Seinäjoen kansalaisopisto); Kirjakuoma-, Kauppa-apu-, Automies- ja

Muut tulokset ja vaikutukset

Talkoot -palvelumallit (Lapinjärven kunta); laaja tieto- ja työkalupaketti,
Hyvinvointiaktivistin käsikirja (verkkosivut ja julkaisu); Hyvinvoinnin tilat -alueelliset
verkostot

Levittäminen ja juurrutus
Erityishuomioita, kehittämistyön ongelmia

Neljän hyvinvoinnin tilan toiminta jatkuu.

