Myyrmäkitalon asukastyöpajakooste
Myyrmäkeläisten kohtaamispaikka
Järjestöt ja kahvilatoiminta
- järjestöjen pyörittämät kahvilat ja arpajaiset
- kahvila, josta ei pakko ostaa mitään
- kahvikuppi 1 €, kahvila työpajatyyppisesti (nuoret) tai sosiaalinen yritys
- markkinointi -> kaupunki tarjoaa
- toimii talolle sisäänheittotuotteena
-

järjestöjen toiminnasta tiedottaminen

Elävä ja avoin tila
- Myyrmäkitaloon sisäänheittäjä esim. vahtimestari. (Nykyään monesti ’suljettu’ lappu
vahtimestarin kopissa.)
- avoin tila, esim. aulassa matalan kynnyksen paikka, jossa ihminen tavattavissa (lehtisalityyppisesti)
- tila jossa saa puhua, elävä, nyt tuntuu, että täällä pitää olla hiljaa.
- elävämpi tila, joka ei kuitenkaan häiritse rauhallista tilaa
- radio (lasiseinä?)
- taulu, johon kerätään ideoita -> pitää näyttää, että ollaan asiakkaita varten
- avoin WC
Eri ikäisten kohtaamispaikka
- junaa, bussia odotellessa -> ei pakko ostaa
- penkit
- Myyrmannin papat voisi tulla tänne
- nuorten tarve kokoontua, katutaso vetää vrt. Myyrinki & Arkki
- lasten leikkinurkkaus, lapsiparkki, lastenhoitopaikka
- monikielistä, tulkkaus
Pop up- toimintaa
- avoin lava taidemuseossa
- teatteri, tanssi ym. kiertävät teatterit
- lasten teatteria edullisesti
- konsertit
- kutomisen opetusta
- urheiluseurat

10-kirjastosta mallia -> lainaamo, aikapankki, nappinaapuri, kohtaamisia, tiedotteet

Myyrmäkitalon palvelut
Yleistä
- yhden luukun palvelua vietävä eteenpäin, alkuperäinen idea: kaikki palvelut (julkiset)
yhdeltä luukulta
- eri alojen asiantuntijat voisi kiertää Myyrmäkitalossa
- eri ikäisten kohtaamispaikka, esim. netin käytön opetusta
- hymyily on hyvästä
Palveluita
- Poliisin lupapalvelut
o passipalvelut takaisin!
o ajokorttiasioiden hoitamisen toivottiin jatkuvan
- Velkaneuvontaa
o nuorille aikuisille ja eläkeläisille
o sekä asiantuntija paikalla että yleisneuvontaa
- Te-toimiston palvelut
o miten toimia kun jäät työttömäksi
o asiantuntijaneuvontaa työllistymispoluista ja työvoimatoimiston tarjoamista
vaihtoehdoista
o neuvontapalveluita ammatinvaihtajille
o koulutusneuvontaa
o nuorten työpajoja Myyrmäen alueelle
o työpaikkailmoituksia esille tai työpaikkojen katsominen yhdessä tietokoneelta
yhteispalvelun palvelusihteerin tai te-toimiston asiantuntijan kanssa.
- Tietokoneenkäytön palveluita
o tietokonetila, jossa neuvontaa sen hetken ongelmiin ja tietokoneen käyttöön,
esim. kursseille ilmoittautuminen, tori.fi-palvelun käyttö, tulostaminen
o nuoret neuvomaan, esim. työllisyyspalvelut voisi ohjata nuoria antamaan neuvontaa
o ICT-osaamista ja neuvontaa esim. laitteiden hankintaan
o tulostimia (myös 3-D), tabetteja, tietokoneita
- Länsi-Vantaan yhdistys-info
o joku ohjaaja paikan päällä
- Maahaanmuuttajapalveluita
o monikielistä palvelua, tulkkausmahdollisuus
- vanhus- ja vammaispalveluita
- kahvilapalvelut esim. pop up –kahvilapalvelut
- wc-palvelut (WC auki)
- aikapankki, nappinaapuri
Harrastuspalvelut
- Vantaa-info: harrastuksista koordinoidusti netissä ja paikan päällä esim. infoseinän
avulla
- tietoa talon ja lähialueen harrastusmahdollisuuksista, yli kuntarajojen
- tiedottaminen alueen asioista, neuvontaa, esitteitä -> monipuolisuus
- harrastusryhmäseinä, josta sekä talon sisällä että talon ulkopuolella toimivat samanhenkiset harrastajat löytävät toisena esim. soittokaverin etsiminen
- Myyringin toiminnasta voisi ilmoitella Myyrmäkitalossa enemmän
- uutta toimintaa taloon, harrastuksia ja tapahtumia. Harrastuksia esim. äiti-lapsi toimintaa, kokkausta, käsitöitä, puutyöverstas, metallityöverstas, korukivihiomo ja mitä lähialueella tarjolla. Tapahtumia esim. pieniä teatteriesityksiä, vierailevat teatterit
- tietoa tapahtumista ja harrastuksista halukkaille sähköpostilla, tekstiviesteillä
- asukas- ja kulttuuripalvelut myös SOMEeen.

Järjestötoimintaa Myyrmäkitalossa
Järjestöinfo
- järjestöt voisivat markkinoida ja tuoda esiin itseään
Toimintaa
- leivontakerho
- tila asukkaiden kokkauskerholle
- velkaneuvonta nuorille aikuisille
- Martat neuvomaan ruoka- ja talousasioissa
- ryhmä uintitaidottomille
- kaikille äidille/lapsille omat ryhmät
- pimiö yhteiseen käyttöön
- petankki, mölkky ja muita pieniä kisoja
Tilojen käyttö
- Tiloja järjestöjen käyttöön harrastustoimintaan varten
- Eri tiloista suunnitelmat (roolit)
o esim. ”liikuntatila”
o esim. puu-, metalli ja kivityöverstas avoimeksi yleisölle sop. mukaan.
Museotila
- teatteria lapsille, aikuisille
- näyttelytila - > monikäyttötila
- erilaiset tapahtumat
è Mainonta- ja markkinointisuunnitelma eri tapahtumista
Kahvio

Tulevaisuuden talo
Tilat
-

Kahvila
-

Talo 24/7 auki: ääntä ja elämää: sekä järjestettyjä tapahtumia että spontaania elämää
ja tapahtumia. Painotus: päivällä ikäihmiset, nuoret illalla.
Asukkaat saavat itse osallistua.
Vaksin koppi sisäänheittäjäksi
Talveksi lämmittimet torille (infrapuna tai vastaava)

Asukas/yhdistystila: kaikille avoin tila moneen eri käyttöön.
tietoa mitä tiloja talossa on
Lisää monikäyttötiloja, mutta myös erityistiloja esim. puutyöpaja, puutyöverstas, metalliverstas tai korukivipaja
Vantaan nuoret asujat ry:n (Kilterinrinne 4) asukkaat voisivat käyttää tiloja mm. leivonta-, lapsi- ja äiti ruokapiirin järjestämiin.
ja kohtaamispaikka
Pysyvä kahvila/ravintola (Aktia pois)
Kohtaamispaikka, jossa voi tutustua maahanmuuttajiin ja eri uskontoihin
Eri ikäpolvet yhteisiin tiloihin, näin hoituu valvonta: lapset, nuoret, nuoret aikuiset
18+, aikuiset, eläkeläiset.

Palvelut
- Julkiset palvelut yhdeltä luukulta (yhteispalvelu)
- Todellinen yhteispalvelupiste: junasta poistuttaessa voi kuka tahansa hoitaa viranomaisasioita, myös toispaikkakuntalaiset tai kansainväliset lentoasemalla matkaavat.
- Palvelut säilytettävä myös ikäihmisille ja lähipalveluita vanhenevalle väestölle
- Kaikonneet palvelut jalkautumaan (pian)
- Nuoret asukkaat saisivat samaa katon alta kaikkiin tarpeisiinsa tietoa/ohjausta esim.
velkaneuvontaa.
- Kannuja saa ostaa
Tapahtumia
- 1 krt. / kk, matalan kynnyksen pop up lava (mitä vaan) + vertaisarviointi
- päivätanssit
- tanssit
- teknoreivit
- lapsille toimintaa ja tapahtumaa + ohjelma
- konsertteja
- kaupunkifestarit
- yleisöluentoja
- opintopiirit
- kansallisuuksien esittäytyminen
- bändejä (Paalutorille, Myyrmäkitalon eteen)

