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Kesän lähestyessä hankkeessa valmistaudutaan paitsi lomiin myös viimeisen hankekauden hakemuksen
suunnitelman laadintaan. Tässä kevään viimeisessä tiedotteessa joitakin poimintoja tehdystä työstä.

Kevään seminaari
Hankkeen kevään seminaari järjestettiin 4.5. yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja Yhteisöklubi Sillan kanssa.
Seminaarin tavoitteena oli avata keskustelua järjestöjen ja kuntien välisestä yhteistyöstä Keski-Pohjanmaalla.
Samassa yhteydessä tarjottiin järjestöille mahdollisuutta osallistua Keski-Pohjanmaan alueen yhteisen Lasten
ja nuorten hyvinvointisuunnitelman AIKAA LAPSELLE – päivitystyöhön iltapajan työpajatyöskentelyn kautta.
Seminaariin osallistui 47 henkilöä ja omaa toimintaansa oli paikan päällä esittelemässä 14 eri järjestöä. Päivän
aikana järjestönäkökulmaa saanut hyvinvointisuunnitelma on kuulemiskierroksella.

Kevään kehittämistyöstä
Kuntien palvelujärjestelmän kuvantamiseen liittyvä kehittämistyö jatkuu Kokkolan ja Kaustisen seutukunnan
osalta tiiviissä yhteistyössä keväällä käynnistyneen OHJAAMO – hankkeen kanssa syksyllä. Kannuksessa on
laadittu yhteistyössä 13–29 vuotiaiden nuorten palvelukartta sekä toimijoille että nuorille ja heidän
perheilleen. Työskentelyä palveluohjausmallin luomiseksi on jatkettu tapaamalla Kannuksen eri toimijoita.
Tapaamisissa on keskitytty matalan kynnyksen palveluiden saatavuuteen ja yhteistyön toimivuuteen eri
toimijoiden kesken. Kuntatoimijoiden osalta tapaamiset on saatettu päätökseen. Tapaamisten pohjalta
voidaan todeta, että Kannuksessa toimitaan tiiviisti ja avoimesti yhteistyössä sekä nuorten ohjautuminen
palveluissa on sujuvaa. Syksyllä 2015 alkaen hankkeen toiminta keskittyy selvemmin järjestökenttään sekä
nuorten osallisuuteen. Tavoitteena on nostaa esille järjestöjen roolia nuorten tukipalveluina, tiivistää kunnan
ja järjestöjen yhteistyötä sekä antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskevien palveluiden
kehittämiseen.
Hankkeen yhteistyösopimustahojen tapaamisissa nousi esille haaste koskien nuorten kuntoutussuunnitelmien
laadintaa sekä yhteistyön kehittämistä. Yhteistyösopimustahojen tapaamisten puitteissa sovittiin, että VARTU
– hanke tekee asiasta esiselvityksen, jonka pohjalta mietitään jatkotoimenpiteitä asian kehittämiseksi.
Esiselvitys lähetettiin sähköpostitse koko hankealueen eri toimijoille. Esiselvityksestä nousi esille selkeitä ja
konkreettisia kehittämiskohteita. Näihin tullaan paneutumaan syksyllä 2015, jolloin käynnistetään
moniammatillinen nuorten kuntoutussuunnitelmien kehittämistyöryhmä.
Niin ikään yhteistyösopimustapaamisissa syksyllä 2014 esiinnoussutta kouluhaluttomuus teemaa on käsitelty
kevään aikana järjestetyissä työpajoissa. Teeman työstämistä jatketaan syksyn aikana.

Hankesuunnitelman 2016 valmistelutyö
Toukokuun alun rahoittajatahon tapaamisen tuloksena hankkeen viimeisen vuoden suunnitelmassa tullaan
painottamaan enenevissä määrin järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä nuorten osallisuuden teemoja.
2016 hankesuunnitelman laatimista ohjaavat rahoittajatahon ohjeistukset toiminnan painopisteestä sekä
hankkeen kohderyhmän rajaamisesta. Myös hankkeen arviointisuunnitelmaa tullaan tarkentamaan.

Kesää kohden…
Kiitämme kuluneesta keväästä ja toivotamme hankkeen puolesta hyvää ja lataavaa juhannusta ja kesää!

Kaunis usva hiljaa järvelle katoaa.
Aurinko kultaa koivuhaan
ja laine lyö rantaan rauhaisaan.
Käen kukunta jo viimein vaimenee,
uinuu lapsi tuoksussa ruusujen.
On hetki aikaa olla hiljaa.
Soi tuulessa viesti kesäinen:
Nyt on aika juhannuksen.
Hyvää Juhannusta toivottavat Piat Vartusta
Hanketyöntekijät lomailevat 29.6.–2.8.2015 välisen
ajan
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