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Hankkeen syksy on muodostunut mm. pilottikuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, kuntakuulemisraportin
viimeistelystä ja hankkeen jatkohakemuksen (2015) kirjoittamiseen liittyvästä työstä. Hankkeen
ensimmäinen seminaari on myös työllistänyt järjestelyineen. Viilenevät syyspäivät ja luonnon väriloisto
tarjoaa otolliset olosuhteet työskentelylle. Tässäpä siis tämän vuoden viimeisen puolikkaan ensimmäinen
hanketiedote, olkaa hyvä!

Kuntakuulemisten loppuraportti
Helmikuussa päätökseen saatujen kuulemisten palauteseminaarit pidettiin kolmella paikkakunnalla
toukokuussa 2014. Kunnittaisten kuulemisten loppuraportti valmistuu viikon 39 loppuun mennessä.
Kuulemisten raportti on saatavilla PDF muodossa ja tulee saataville myös yhdistyksen www-sivuille
(www.kpspy.fi) syksyn 2014 aikana.
Jos haluat kuulemisraportin sähköpostiisi
laita spostia. pia.fraktman@kpspy.fi tai soita 040 774 7309

Yhteistyösopimukset
Hankkeen kanssa on tehty kaikkiaan 19 yhteistyösopimusta ja kahden tahon kanssa ovat vielä neuvottelut
kesken. Yhteistyösopimusten kautta, on haluttu sitouttaa toimijoita yhteistyöhön hankkeen kanssa, sekä
vahvistaa hankkeen tavoitteiden mukaista verkostoa tavoitteiden saavuttamisen ja niiden juurtumisen
tueksi. Tavoitteena on edelleen vahvistaa toiminta-alueen kolmannen sektorin toimijoiden osuutta
hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi, solmimalla yhteistyösopimuksia alueemme järjestöjen ja yhdistysten
kanssa.
Yhteistyösopimus on solmittu seuraavien tahojen kanssa:
Kannuksen kaupunki, KIURU: Fysiatria ja kuntoutuspalvelut sekä Psykiatrian tulosalue,
Peruspalveluliikelaitos Jyta, Kokkolan 4H-yhdistys Ry., Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi,
Kokkotyö-säätiö, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Omaiset mielenterveystyön tukena
Vaasanseutu ry., Perhon kunta, Nuorisokeskus Villa Elba, Vetelin kunta, Ventuskartano Ry.,
Lestijärven kunta, Kokkolan perheneuvola, Kokkolan kaupunki nuorisopalvelut, Kaustisen 4Hyhdistys Ry., Halsuan kunta, Ehjä Ry.
Syksyn 2014 aikana on tarkoituksena aloittaa tapaamiset yhteistyösopimuksen allekirjoittaneitten tahojen
kanssa. Tapaamisissa tarkennetaan yhteistoimintaa heidän kanssaan, sekä kuulla yhteistyösopimustahojen
toiveita/ tarpeita hanketta kohtaan. Tapaamiset tullaan toteuttamaan joko yksittäisinä tai
ryhmätapaamisina.

Yhteistyösopimuksen tekeminen hankkeemme kanssa on edelleen
mahdollista. Jos mielenkiintosi heräsi, haluat kuulla lisää tai haluat vinkata
jostain tai antaa palautetta yhteistyösopimuksiin liittyen
laita spostia pia.hakala@kpspy.fi tai soita 040 774 7304
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Kehittämistyö kunnissa
Syksyllä kehittämistyön pilotointi käynnistyy Perhossa ja Kannuksessa. Tavoitteena on kartoittaa nuorten
palveluita kunnassa ja laatia matalan kynnyksen palveluiden toimintamalleja.
Pilottien aikana
projektityöntekijät työskentelevät kunnissa noin 1-2 /päivää viikossa tilanteen mukaan. Pilotin aikana
arvioidaan kehittämistyön prosessien toteuttamisen hyviä käytäntöjä, sekä kehitetään yhteistyössä kunnissa
toimivien tahojen ja nuorten kanssa nuorten palveluohjausta ja matalan kynnyksen toimintoja.

Hankearviointi
Hankkeen toinen sähköinen arviointi toteutettiin huhti-toukokuun vaihteessa. Hankearvioinnissa käytetty
kyselylomake on rakennettu RAY:n arviointipohjalle. Arviointiosuus koostuu 12 monivalintakysymyksestä.
Hankearviointikysely oli kohdennettu tällä kertaa ohjausryhmän lisäksi yhteistyösopimustahojen
allekirjoittajille sekä muutamille avaintaholle. Kysely ohjattiin 56 hengelle joista siihen vastasi 13 henkilöä.
Kyselyn vastausprosentti jäi 23:n. Yhteenveto arvioinnin tuloksista toimitetaan kyselyn kohderyhmälle
syyskuun loppuun mennessä. Seuraava hankearviointi toteutetaan marraskuun lopulla.

Muita asioita
Hankkeen ensimmäinen seminaari ”Nuoret palveluissa” keräsi kaikkiaan 110 osallistujaa. Seminaarissa
puhujina olivat VTT Sanna Aaltonen Nuorisotutkimusseurasta Nuorten palvelujärjestelmähankkeesta,
Dosentti Matti Rimpelä, EHJÄ ry, kokemusasiantuntija Maija-Liisa Mattila sekä YTL Tuomo Kokkonen PalKohankkeesta. Seminaaripäivän avauspuheenvuoron piti Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja Helena Penttilä ja päätöspuheenvuoron Kokkolan kaupungin
nuorisotoimenjohtaja Ronnie Djupsund.
Seuraava seminaari on suunnitteilla vuodelle 2015. Otamme vastaan ehdotuksia aiheen suhteen. Ehdotukset
voi toimittaa sähköpostitse kummalle tahansa meistä.
VARTU-hankkeella on omat sivut Facebookissa. Sivuilla jaamme ajankohtaisia hankekuulumisia, sekä nuoriin
ja palvelujärjestelmään liittyviä uutisia meiltä ja maailmalta. Sivut löydät hakusanalla VARTU-hanke.
Kannattaa tykätä! 

Syksyn iloa!
Paljon on saatu asioita eteenpäin ja tästä on hyvä jatkaa työtä. Seuraava tiedote tulee loppuvuodesta.
Touhukasta syksyä itsekullekin.. ja ethän epäröi ottaa yhteyttä jos mieleesi tulee jotain kysyttävää 
Terveisin,

Pia & Pia

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

