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VARTU-HANKKEEN TIEDOTE MAALISKUU
Osana hankkeen tiedotusta teemme neljä kertaa vuodessa lyhyen tiedotteen yhteistyötahoillemme siitä mitä hankkeessa on tehty ja ollaan tekemässä. Tässä on siis ensimmäinen
lyhyttiedotteemme.
Ensimmäinen hankevuosi saatiin päätökseen tavoitteiden mukaisesti ja hanke sai jatkorahoituksen vuodelle 2014 aivan suunnitelmien mukaan. Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana, on laadittu tarkennettu hanketyön suunnitelma, tutustuttu toimintaympäristöön ja toimintakenttään sekä laadittu alueen 13–29 vuotiaiden nuorten palveluita kuvaava
kartta. Ensimmäisen vuoden aikana käynnistettiin myös kunnittaiset kuulemistilaisuudet.
Jos mielenkiintosi heräsi, haluat kuulla lisää tai haluat vinkata tai antaa palautetta palvelukarttaan liittyen niin laita spostia pia.hakala@kpspy.fi tai soita 040 774 7304

Kuulemiset
Kunnittain toteuttavat toimijoiden ja nuorten kuulemiset käynnistettiin hankkeessa marraskuun 2013 puolessavälissä ja viimeiset kuulemiset pidettiin helmikuun lopussa. Kuulemisissa tavattiin kunnissa 13–29 vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa toimivia tahoja sekä nuoria.
Kutsun yhteydessä jaettiin linkkejä palveluiden toimivuutta ja saavutettavuutta koskeviin
kyselyihin erikseen nuorille ja toimijoille. Molempien kyselyiden linkit ovat auki maaliskuun
loppuun asti ja molempiin toivotaan edelleen vastauksia. Etenkin nuorten osalta vastauksia
toivotaan enemmän. Nuorten kyselyyn vastaaminen vie enintään noin 10 minuuttia.
Nuorille suunnattu kysely: https://www.surveymonkey.com/s/2SPLP25
Toimijoille suunnattu kysely: https://www.surveymonkey.com/s/BJTXRLH
Molempia linkkejä saa jakaa edelleen.
Tavoitteenamme on koota selvitykseksi sitä tietoa mitä kuulemistilaisuuksissa sekä niihin
liittyvissä kyselyissä on kerätty. Tarkoituksena on järjestää alueittaiset yhteisseminaarit
Kokkolassa, lestijokilaaksossa ja perhojokilaaksossa huhti-toukokuun vaihteessa. Näissä tilaisuuksissa esittelemme kerättyä tietoa. Samassa yhteydessä on tavoitteena muodostaa
13–29 vuotiaiden nuorten palveluiden kehittämistyöryhmät, yksi kullekin alueelle (Kokkola,
perhojokilaakso, lestijokilaakso). Kehittämistyöryhmissä kootaan suunnittelemaan niitä
nuorten matalan kynnyksen palveluita alueelle.
Jos mielenkiintosi heräsi tai haluat vinkata tai antaa palautetta kyselyihin, kuulemisiin tai kehittämistyöryhmiin liittyen niin laita spostia. pia.fraktman@kpspy.fi tai soita 040 774 7309

Aiesopimuksista yhteistyösopimuksiksi
Hankkeen hakuvaiheessa tehtyjen aiesopimusten muuttaminen yhteistyösopimuksiksi
käynnistettiin syksyn 2013 aikana. Yhteistyösopimusten kautta on haluttu sitouttaa toimijoita yhteistyöhön hankkeen kanssa sekä vahvistaa hankkeen tavoitteiden mukaista verkostoa tavoitteiden saavuttamisen ja niiden juurtumisen tueksi.

Vuoden 2013 loppuun mennessä kaikkiaan 3 aiesopimuksen tehnyttä tahoa oli tehnyt yhteistyösopimuksen hankkeen kanssa, sekä yksi uusi taho oli ilmaissut sitoumuksensa
projektiin ja sen tavoitteisiin tekemällä yhteistyösopimuksen. Lisäksi vuoden 2013 aikana
on käynnistetty neuvottelut 10 muun tahon kanssa, joista kaikki ovat sittemmin myös päätyneet sopimuksen allekirjoittamiseen. Tulevan vuoden aika on tavoitteena keskittyä
yhteistyösopimusten osalta etenkin järjestökentälle toimivien tahojen kartoittamiseen ja
saamiseen yhteistyöhön.
Jos mielenkiintosi heräsi, haluat kuulla lisää tai haluat vinkata tai antaa palautetta yhteistyösopimuksiin liittyen niin laita spostia pia.hakala@kpspy.fi tai soita 040 774 7304

Opinnäytetöitä
Iloksemme olemme saaneet kaikkiaan kolme opinnäytetyötä hankkeelle tämän kevään aikana. Tulevien töiden aiheet koskevat nuorten omaa näkemystä matalan kynnyksen palveluista, työtekijöiden näkemystä palveluiden toimivuudesta ja nuorten käyttäjäkokemuksia
palveluissa. Kaikki opinnäytetyöt tulevat ammattikorkeakoulu Centriasta sosiaali- ja terveysalan yksiköstä valmistuen viimeistään vuoden kuluttua.
Tässä vaiheessa meillä olisi vielä toiveissa saada vielä ainakin yksi laajempi yliopistotason
gradu-tutkimus hankkeelle tulevien vuosien aikana.
Jos mielenkiintosi heräsi tai haluat vinkata tai antaa palautetta aiheeseen liittyen niin laita
spostia. pia.fraktman@kpspy.fi tai soita 040 774 7309

RAY tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys
Raha-automaattiyhdistyksen edellytysten mukainen tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys
hankkeen vuodelta 2013 on valmis eteenpäin lähetettäväksi. Seuraavaksi keskitymme laatimaan rahoittajataholle vuosiselvityslomaketta joka siis pitää olla toimitettuna huhtikuun
loppuun mennessä.

Facebook
Hankkeelle on avattu oma Facebook-sivusto jonka tavoitteena on jakaa mielenkiintoisia
nuoria koskevia artikkeleita ja uutisia sekä kertoa hankkeen kuulumisia. Löydät hankkeen
hakusanalla: VARTU-hanke
Olet siis tervetullut tykkäämään sivuistamme ja käymään keskustelua nuoriin ja palvelujärjestelmään liittyvistä asioista.

Hyvää kevättä!
Kaikkiaan toiveissamme on että viime vuoden hyvä ja tuloksellinen työ saa jatkoa tänäkin
vuonna. Olemme käytettävissänne lasten ja nuorten matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen liittyvissä asioissa. Tulemme mieluusti myös paikan päälle esittelemään hanketta ja keskustelemaan niistä mahdollisuuksista joita hanke voisi tarjota.
Ethän epäröi olla yhteydessä:
Pia Fraktman, projektivastaava, 040 7747309, pia.fraktman@kpspy.fi
Pia Hakala, projektityöntekijä, 040 7747304, pia.hakala@kpspy.fi

