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KEVÄÄN KUULUMISIA
Viimeisen vuoden toiminnan painopiste tulee olemaan järjestöjen ja kuntien välisen
yhteistyön lisäämisessä sekä järjestöjen yhteistoiminnan kehittämisessä nuorille
suunnattujen palvelujen osalta. Myös nuorten osallisuuteen liittyen kehitteillä on
parikin mielenkiintoista kuvioita, joista toinen toteutetaan yhteistyössä Alueellisen
vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke ALVAn kanssa. Näistä tiedotamme lisää
saatuamme yksityiskohtia tarkennettua 

Järjestöjen nuorisotalkoot
Hankkeen kevät on alkanut mukavan vauhdikkaasti “Järjestöjen nuorisotalkoot” –
tilaisuuksien merkeissä. Tilaisuuksia on järjestetty nyt Toholammilla, Kaustisella ja
Perhossa. Kaustisella on lisäksi järjestetty nuorten ja järjestöjen kohtaaminen.
”Järjestöjen nuorisotalkoot” tapaamisten
kautta haluamme tuoda kunnissa toimivia
järjestöjä yhteen ja luoda puitteita
järjestöjen
keskinäisen
yhteistyön
edistämiselle sekä mahdollisesti uusien
nuorille
kohdennettujen
matalan
kynnyksen toimintojen kehittämiselle.
Järjestöjen nuorisotalkoiden puitteissa on
yhtenä
tavoitteena
myös
tuottaa
järjestöjen
palvelukarttoja
nuorille.
Seuraava järjestöille suunnattu tapaaminen
järjestetään Kokkolassa.
Seuraava tilaisuus järjestetään Kokkolassa
25.5. Vielä ehtii ilmoittautua ;)
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Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä monien mm. palvelevia puhelinpalveluita tai
erilaisia chat ym. verkkopohjaisia palveluita tuottaviin kattojärjestöihin ja
tavoitteenamme on myös edistää näiden matalan kynnyksen tukipalveluiden
näkyvyyttä nuorille.

Palvelukarttatyö
Palvelukarttoja on valmistunut tänä vuonna Toholammille, Lestijärvelle ja Perhoon.
Nuoria on kuultu palvelukarttojen osalta Perhossa. Nuorten kuulemisia tullaan
järjestämään vielä Toholammilla ja Perhossa. Olemme halukkaita tekemään verkkoon
sijoitettavan kevyen palvelukartan myös muihin asiasta kiinnostuneisiin kuntiin.
Valmistuneet palvelukartat on sijoitettu kuntien ja/tai koulujen www-sivuille.
Palvelukarttojen päivitysvastuu jää kunnille.

Nuorten portaattoman hoidon kehittäminen
Nuorten hoitoon ja palveluohjaukseen liittyen olemme olleet aktiivisesti mukana
SOITE:n nuoren portaattoman hoidon kehittämisryhmässä. Tämän tiimoilta
järjestimme moniammatillisen suunnittelupäivän Kokkolassa 18.4. Päivän tuotoksia
käsitellään kehittämisryhmässä ja yhteistyö jatkuu.

Hanketyöntekijän muutos
Projektityöntekijä Pia Hakala siirtyy toisiin tehtäviin 2.5.2016 alkaen. Hänen tilallaan
aloittaa projektityöntekijänä sosionomi Susanna Lindholm. Susannan tavoittaa
numerosta 0407747304 tai spostitse susanna.lindholm@kpspy.fi

Vastuualueet hankkeessa
Hanketyöntekijän vaihdoksen myötä olemme jakaneet vastuualueita uudelleen
seuraavasti:
Pia Fraktman

Susanna Lindholm

Kokkola, Kaustinen, Perho, Veteli
- nuorten portaattoman hoidon kehittämisryhmätyö
- palvelukartta ja järjestötalkootyö vastuukunnissa
Kannus, Toholampi, Lestijärvi ja Halsua
- palvelukartta ja järjestötalkootyö vastuukunnissa
- erikseen määritellyt työryhmät
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Olemme edelleen kiinnostuneet kaikesta yhteistyöstä, jonka kautta voimme osaltamme
edistää nuorten äänen kuulumista palveluiden kehittämisessä, nuorten aktiivista
kansalaisuutta sekä lisätä kolmannen sektorin nuorille suunnattujen matalan kynnyksen
palveluiden näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Hyvää kevättä !
Pia Fraktman, projektivastaava, 040 7747309, pia.fraktman@kpspy.fi
Susanna Lindholm, projektityöntekijä, 040 7747304, susanna.lindholm@kpspy.fi

