Hankkeen ensimmäinen kokonainen hankevuosi on lopuillaan, siispä tässä vuoden viimeinen hanketiedote.
Vuoden aikana on saatettu loppuun hankekuulemisten tulosten analyysiä ja raportointia sekä käynnistetty
toimintamallin luomiseen tähtäävään työtä pilottikunnissa, Kannuksessa ja Perhossa. Tämän vuoden aikana
mm. toteutettiin myös ensimmäinen hankkeen järjestämä seminaari. Nuoret palveluissa -seminaarin kautta
pyrittiin herättämään keskustelua nuorten asemasta ja kokemuksista palvelujärjestelmästä sekä järjestelmän
haasteista. Loppuvuodesta on tavattu yhteistyösopimistahoja sekä osallistuttu Kokkolan nuorisopalveluiden
kanssa mm. Ohjaamo-hankkeen hakuprosessiin ja kehitelty nuorisovaltuuston toiminnan käynnistämiseen
tähtääviä toimia Vetelissä. Tapahtumarikkaan vuoden työtä alamme kokoamaan alkuvuodesta
vuosiraporttiin sekä tuloksellisuus- ja vaikutusarviointiin. Tässä joitakin olennaisimpia poimintoja:

YHTEISTYÖSOPIMUSTAHOJEN TAPAAMISET
Yhteistyösopimuksen allekirjoittaneiden tahojen yhteistyötapaamiset on käynnistetty ja vuoden loppuun
mennessä olemme tavanneet seitsemää tahoa. Jokaisessa tapaamisessa on syntynyt jotain uutta teemaa ja
haastetta tulevan vuoden yhteistyölle. Tapaamisten aikana on siis onnistuneesti löydetty konkreettisia
yhteistyön teemoja. Näistäkin asioista kuuluu ensi vuoden puolella lisää.
Yhteistyösopimusten tekeminen hankkeen kanssa on edelleen mahdollista. Jos kiinnostuksesi heräsi niin
laitathan viestiä pia.hakala@kpspy.fi tai soita 040 774 7304

HANKEARVIOINTI
Hankkeen toinen puolivuosittainen arviointi toteutettiin sähköpostikyselynä marras-joulukuun vaihteessa ja
tulosten analyysi ja yhteenveto on toimitettu arviointiin osallistuneille tahoille viikon 51 alussa. Ensi
vuonnakin arviointi toteutetaan puolivuosittain, mutta sen lisäksi tehdyistä arvioinneista ja pilottikunnille
suunnattavista laajemmista arvioinneista kootaan hankkeen puoliväliarviointi. Tästä tiedotamme lisää ensi
kevään aikana. Arviointi koostetaan RAY:n tuloksellisuus ja vaikutusarvioinnin ohessa.
RAY AVUSTUSEHDOTUS
RAY on julkistanut torstaina 18.12 avustusehdotukset vuodelle 2015. Julkaistun ehdotuksen mukaan RAY
esittää hankkeelle anotun mukaista avustusta vuodelle 2015. Lopullisen päätöksen asiasta tekee sosiaali- ja
terveysministeriö tammi-helmikuun vaihteessa. RAY on kiristänyt avustusten myöntämisen kriteerejä ja
jatkuvilta hankkeilta odotetaankin tuloksellisuutta. Siis monelta osin on syytä olla tyytyväinen. Kaikki
avustusehdotukset on nähtävissä: http://avustukset.ray.fi/fi-fi/yleiskatsaus/2015/avustukset-toimialoittain.

TULOSSA….
Tulevan vuoden aikana hankkeessa panostetaan etenkin nuorten osallisuuteen sekä kolmannen sektorin
roolin esiin nostamiseen osana nuorten matalan kynnyksen palveluiden tuotantoa. Aloitamme matalan
kynnyksen palvelumallin luomiseen tähtäävän työn kaikkien alueen halukkaiden kuntien kanssa. Tulemme
olemaan yhteydessä kaikkiin Keski-Pohjanmaan kuntiin alkukevään aikana tarjotaksemme työpanostamme.
Kuluneen syksyn aikana aloitettua pilottikuntayhteistyötä tullaan jatkamaan molempien pilottikuntien
osalta. Vuoden 2015 teemoja ovat myös nuorten osallisuus ja erityisteemana kevään aikana mm.
koulukieltäytyjät. Hankkeen puoliväliarviointi on yksi tärkeä kevään työn painopisteistä. Työ siis jatkuu
monella rintamalla ja edessä on työntäyteinen vuosi.
Mikäli Sinulla on ehdottaa yhteistyökuvioita hankkeelle tai olet kiinnostunut hankkeen toiminnasta
yleisemmin niin laita sähköpostia pia.fraktman@kpspy.fi tai soita 040 774 7309.
… JA LOPUKSI
Hankkeen molemmat Piat lomailevat 22.12.2014–6.1.2015. Palaamme työmaalle siis akut ladattuina
7.1.2015.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyöstä
kuluneen vuoden aikana!
Lämmintä, levollista joulunaikaa
ja onnellista vuodenvaihdetta 2015!

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

