VARTU – TIEDOTE 1/2015
Hankkeen kolmas toimintavuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Olemme viritelleet monenlaista uutta kuviota
ja tuleva vuosi tulee nostamaan edellisiä enemmän esiin sekä nuorten osallisuutta että järjestöjen roolia
matalan kynnyksen toimintamallin kehittämistyön osana.
Iloksemme voimme todeta STM vahvistaneen hankkeella RAY:n joulukuussa esittämän mukaisen toimintaavustuksen tälle vuodelle. Nyt myönnetty avustus on alkuperäisen hankehakemuksemme mukainen, joten
hyvillä mielin voimme jatkaa toimintaamme. Hankkeessa on käynnistynyt näin toisen ja toisiksi viimeisen
toimintakauden alkuun, puoliväliarviointi. Puoliväliarvioinnin raportti valmistuu hankeraportoinnin osalta
rahoittajalle laadittavan väliportin kanssa samanaikaisesti maaliskuun loppuun mennessä. Puoliväliarviointi
koostuu hankesuunnitelmista, hankkeen tuloksellisuus- ja vaikutusraportista, avaintahoilta kerätyistä
hankearvioinneista, hankkeen sisäisestä ja projektin seurannasta vastaavan ryhmän sekä pilottikuntien
hankearvioinneista. Huolellisella arvioinnilla pyrimme varmistamaan että hankkeessa tehdään oikeita asioita
ja oikeaan aikaan. Luvassa on muutoinkin monenlaisen toiminnan vuosi jonka aikana hanke tulee toivottavasti
näkyvämmäksi myös koko kentälle aiempaa paremmin. Tässä vuoden ensimmäisessä tiedotteessa on nyt siis
muutamia nostoja tulevan vuoden tapahtumista, etenkin kevään osalta. Erinäisiä yhteistyökuvioita saa
rohkeasti ehdottaa myös näiden lisäksi 

Yhteistyösopimustahojen tapaamiset
Olemme käynnistäneet marraskuun 2014 lopulla kahdenväliset tapaamiset yhteistyösopimustahojemme
kanssa. Nämä tapaamiset ovat tuottaneet monenlaisia uusia työtehtäviä ja niistä kuuluu varmasti ajan kanssa
lisää. Olemme nostaneet muutamia erityisiä teemoja myös tähän tiedotteeseen.

Jos yhteistyösopimus kanssamme kiinnostaa
laita s-postia. pia.hakala@kpspy.fi tai soita 040 774 7304

Koulukieltäytyjät
Hankkeen yhteistyösopimustahojen tapaamisissa on noussut esiin toimijoiden huoli ns. koulukieltäytyjistä eli
niistä nuorista joilla syntyy poissaoloja siinä määrin että oppivelvollisuuden suorittaminen vaarantuu tai jotka
jäävät kokonaan koulusta pois ilman selvää syytä.
Yhteistyösopimustapaamisten puitteissa sovittiin että VARTU hanke tekee asiasta esiselvityksen sekä kokoaa
alueelta yhteisen monialaisen työryhmän, joka taas laatii keskipohjalaisen koulukieltäytyjien varhaisen tuen
toimintamallin yläkouluikäisille. VARTU hanke on tehnyt esiselvityksen sähköpostitse aiheesta alueen kouluille
ja tuloksia esitellään toimintamallityön käynnistämiseen pyrkivän työpajan yhteydessä maaliskuussa.
Järjestämme koulukieltäytyjä-teeman työpajoja keväällä seuraavasti
26.3. Kokkola, 13.4. Kannus ja 20.4 Veteli (Klo 13–16.00)
Toivotamme kaikki aiheesta kiinnostuneet nuoret, toimijat ja vanhemmat
tervetulleiksi mukaan!
Kahvitusten järjestämisen vuoksi toivomme ilmoittautumiset valitsemaasi
työpajaan 19.3. mennessä: Pia Fraktman, projektivastaava, 040 7747309
pia.fraktman@kpspy.fi Pialle voit osoittaa myös mahdolliset muut tiedustelut
koulukieltäytyjä-teemaan liittyen.
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Kehittämistyö kunnissa
Syksyn 2014 aikana aloitimme matalan kynnyksen palveluiden kartoittamiseen ja kehittämiseen liittyvän työn
Perhossa ja Kannuksessa. Molempien kuntien osalta työ jatkuu vielä tulevan vuoden aikana.
Perhon osalta keväällä valmistuvat palvelukarttakuvaukset sekä tarkennettu kuntakohtainen lasten- ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma indikaattoritietoineen. Jälkimmäistä työstetään tiiviissä yhteistyössä KeskiPohjanmaan alueen lasten – ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa. Järjestämme yhteistyössä kunnan ja
paikallisten järjestöjen kanssa Perholaisten lasten – ja nuorten hyvinvointifoorumin huhtikuussa. Foorumin
pääpuhujaksi saapuu dosentti Matti Rimpelä. Foorumi on suunnattu kunnan asukkaille ja toimijoille. Syksyn
aikana syvennämme kunnan ja järjestöjen välistä yhteistyötä edelleen.
Kannuksessa on laadittu yhteistyössä 13–29 vuotiaiden nuorten palvelukartta sekä aloitettu työskentelyä
palveluohjausmallin luomiseksi. Palveluohjausmallin luomiseksi tapaamiset toimijoiden kanssa on aloitettu.
Tapaamisissa keskitytään matalan kynnyksen palveluiden saatavuuteen ja yhteistyön toimivuuteen eri
toimijoiden kesken. Kevään aikana keskitytään myös kunnan ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön järjestöillan
merkeissä.
Muiden kuntien osalta palvelujärjestelmän kuvaamisen ja matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen
tähtäävä työ käynnistyy kevään aikana Perhonjokilaaksossa Vetelissä ja Kaustisella. Myös muiden kuntien
osalta olemme valmiita työn käynnistämiseen heti kun siihen on halukkuutta.

Jos nuorten (13-29v) palvelukartoitus ja matalan kynnyksen palveluiden
kehittämiseen tähtäävä työ kiinnostaa niin ota yhteyttä:
Lestijokilaakso: pia.hakala@kpspy.fi tai 040 774 7304
Perhojokilaakso ja Kokkola: pia.fraktman@kpspy.fi tai 040 7747309

Nuorten kuntoutussuunnitelmien laadinnan kehittäminen
Hankkeen yhteistyösopimustahojen tapaamisissa nousi esille haaste koskien nuorten kuntoutussuunnitelmien
laadintaa sekä yhteistyön kehittämistä. Nuorten kuntoutussuunnitelmien laadinta on moniammatillista
yhteistyötä, jossa käytäntöjen toimivuus, suunnitelmien vastuukysymykset, koordinointi ja dokumentointi
ovat ensisijaisen tärkeitä.
Yhteistyösopimustahojen tapaamisten puitteissa sovittiin, että VARTU – hanke tekee asiasta esiselvityksen,
jonka pohjalta mietitään jatkotoimenpiteitä asian kehittämiseksi. Esiselvitys on lähetetty sähköpostitse koko
hankealueen eri toimijoille. Jatkotoimenpiteiden työskentely jatkuu kevään aikana.

Lisätietoja ja mahdolliset muutkin tiedustelut nuorten
kuntoutussuunnitelmien laadinnan kehittämiseen liittyen
projektityöntekijä Pia Hakala 040 774 7304 tai pia.hakala@kpspy.fi
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Kevään seminaari
Hankkeen toinen seminaari järjestetään Kokkolassa 4.5.2015 yhteistyössä Kokkolan kaupungin sekä monen
toimijan kanssa. Seminaarin teemana on kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyvinvointipalveluissa. Luvassa on laadukas päivä sekä järjestöjen että kuntasektorin
toimijoille. Luvassa on puheenvuoroja sekä kokemuksia niin valtakunnalliselta että paikalliselta tasolta
järjestöjen ja kuntien välisestä yhteystyöstä. AIKAA LAPSELLE Keski-Pohjanmaan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaa ollaan päivittämässä. Päivän aikana järjestöillä on mahdollisuus osallistua
suunnitelman päivitystyöhön. Osana seminaaripäivän ohjelmaa tarjoamme järjestöille mahdollisuuden
esitellä toimintaansa kaupungintalon lämpiötilassa toteutettavan toritapahtuman yhteydessä. Päivän ohjelma
tulee jakoon maaliskuun alussa ja se löytyy mm. hankkeemme FB sivuilta (VARTU-hanke - KPSPY ry).
Kannattaa pysyä siis kuulolla 

Muuta
Melkoisen vauhdikasta kevättä pukkaa siis. Olemme valmiita myös uusiin ideoihin että rohkeasti vaan
yhteyttä jos idea herää 

Hanketyöntekijät viettävä keväällä lomia seuraavasti:
Pia Fraktman 27.3.–12.4.2015
Pia Hakala 6.-12.4.2015

Pia Fraktman, projektivastaava, 040 7747309, pia.fraktman@kpspy.fi
Pia Hakala, projektityöntekijä, 040 7747304, pia.hakala@kpspy.fi
(Facebook: VARTU-hanke - KPSPY ry)

