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S21162, Ruokajonosta osallisuuteen
Hankkeen nimi, S-numero ja

S21162, Ruokajonosta osallisuuteen, 1.1.2018 – 30.11.2020 (hanke RR-

toteutusaika

tietopalvelussa)

Rahoittaja ja toteutunut

Sosiaali- ja terveysministeriö, 834 970 €

julkinen rahoitus
Toteuttajat

Sininauhaliitto ry
Köyhyyden ja siihen liittyvien tekijöiden vuoksi yhteiskunnassa syrjään jääneet vaikeasti
tavoitettavat ihmiset (esim. taloudellisista vaikeuksista kärsivät, ylivelkaantuneet,

Varsinaiset kohderyhmät

vaikeasti työllistyvät ja pitkäaikaistyöttömät, päihde- ja mielenterveysongelmista
kärsivät, rikosseuraamusasiakkaat, kulttuuritaustansa vuoksi vaikeassa työmarkkinaasemassa olevat sekä nuoret lapsiperheet ja yksinhuoltajaperheet, joilla on haasteita
elämänhallinnassa)

Hankkeen tausta
Edistää ruoka-apua saavien ihmisten liittymistä paikallisyhteisöön ja yhteiskunnallisiin
palveluihin sekä suuntautumista koulutukseen ja työelämään; kehittää ja mallintaa
Tavoitteet

osallisuutta edistäviä käytäntöjä; vaikuttaa huono-osaisuuden vähentämistä koskevaan
paikalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon; tutkia ja arvioida kehitettävien
toimintakäytäntöjen vaikutuksia kohderyhmän osallisuuteen ja osallistumismahdollisuuksiin sekä selvittää hankkeen vaikuttavuutta paikallisesti ja yhteiskunnallisesti
Paikalliset/alueelliset kehittäjäverkostot (järjestöt, seurakunnat, julkinen sektori, ruokaapuun liittyvät yritykset); ruoka-apua hakevien ihmisten ohjaus paikallisyhteisöön ja

Toimintatapa

palvelujärjestelmän piiriin; osallistavat, järjestölähtöiset toimintamallit (työllistymiseen ja
koulutukseen ohjaava ja ohjautumista tukeva toiminta, vertais- ja pienryhmät,
vapaaehtoistoiminta, virkistystoiminta, kotiin vietävä tuki, IT-teknologiaan perustuva
toiminta ja matalan kynnyksen palveluohjaus); toimintamallien kuvaus ja mallintaminen
Julkaisut: Niemi & Winter (Sininauhaliitto, 2020), Pohjoisaho (Hämeen AMK, 2018),
Osallisuuden muruset -korttipakka (sininauhaliitto.fi); Videot (Youtube): Ruokajonosta

Tuotokset

osallisuuteen -hankkeen mallit (3.8.2020), Osallisuutta ruokajakoon! (29.4.2020),
Digitukea - ihan jokaiselle! (10.12.2019), Ruokajonosta osallisuuteen -seminaari. Juho
Saari: Leipäjonot osallistavana yhteisönä (20.4.2018), Ruokajonosta osallisuuteen seminaari. Teija Nuutinen, Hanna Kuisma & Jaana Alasentie (20.4.2018),

Ruokajonosta osallisuuteen -seminaari. Maria Ohisalo: Murusia hyvinvointivaltion
pohjalla (20.4.2018), Ruokajonosta osallisuuteen -seminaari. Ritva Liukonen:
Viimesijainen turva liikkeessä (20.4.2018), Ruokajonosta osallisuuteen -seminaari.
Tapio Pajunen: Ruokajonot ovat tulleet pysyväksi ilmiöksi (20.4.2018)

Lupaavat osallisuuden
käytännöt ja palaset

MargIT-verkosto – digioikeuksien edistäminen verkostotyön keinoin (innokyla.fi);
Mielenterveyden ensiapukurssit vankiloissa (innokyla.fi); Matalan kynnyksen digituki
(innokyla.fi)
Osallisuutta edistävät toimintamallit (Työelämän valmiuksia lisäämässä
(storage.googleapis.com) (pdf 88kt), Hyvinvointia ryhmästä (storage.googleapis.com)
(pdf 154 kt), Monimuotoinen ryhmätoiminta (storage.googleapis.com) (pdf 181 kt),
Vuorovaikutuksellista ruokajakoa (storage.googleapis.com) (pdf 179 kt),

Muut tulokset ja vaikutukset

Yhteisöruokailu kutsuna osallisuuteen (storage.googleapis.com) (pdf 159 kt), Työ- ja
toimintakyvyn itsearviointi (storage.googleapis.com) (pdf 117 kt)); alueellisten
verkostojen vahvistuminen syrjäytymisen vastaisessa työssä; osallistujat kokivat
toiminnan ja yhdessäolon hyödylliseksi ja merkitykselliseksi, heidän arkensa helpottui
sekä usko tulevaisuuteen lisääntyi

Levittäminen ja juurrutus

Pääkaupunkiseudulla toimiva MargIT-verkosto jatkaa toimintaansa.

Erityishuomioita, kehittä-

Koronaepidemia haittasi toimintamallien juurtumisen arviointia ja siten myös tulosten

mistyön ongelmia

levittämistä.

