VARHAINEN TUKI NUORELLE – VARTU
HANKETIEDOTE 3/2015

Hankkeella on takanaan vähintäänkin haastava vuosi ja olisi liioittelua sanoa, että kaikki olisi mennyt
suunnitelmien mukaan. Töitä on tehty monien muuttujien keskellä ja se on herättänyt varmasti hämmennystä,
ei vain hankkeen sisällä, vaan myös yhteistyötahoissa. Tässä vuoden viimeisessä tiedotteessa kerrataankin
vielä miten asiat ovat hankkeessa kuluneen vuoden aikana menneet ja kuvataan hankkeen viimeisen
toimintavuoden suunnitelmaa.

Rahoittajatapaaminen ja sen seurauksia
Hankkeelle tarjoutui mahdollisuus rahoittajatapaamisen RAY:llä toukokuussa. Tässä yhteydessä rahoittaja
linjasi, että hankkeen tehtävänä ei voi olla kuntien velvollisuuksien täyttäminen. Palvelujärjestelmän ja
palveluohjauksen kehittäminen taas on nimenomaan kuntien velvollisuuksiin kuuluvaa työtä.
Ohjeistuksena saatiin jatkossa keskittyä selkeämmin järjestökenttään, sekä pohtia miten mukaan saadaan
enemmän kansalaisjärjestöjä. Hankkeen loppuajan haasteeksi annettiin raja- ja yhdyspintojen selkiyttäminen
kunta- ja järjestötoiminnan välillä. Rahoittajatapaamisessa saatu palaute oli hyvä ja yksityiskohtaisuudessa
yksiselitteinen.
Hankkeen toimintaa, tavoitteita ja arviointia on pureksittu syksyn ajan ja sen myötä hankesuunnitelmaa on
kuumeisesti kirjoitettu uudelleen vastaamaan rahoittajan asettamiin haasteisiin. Tässä yhteydessä olemme
olleet pakotettuja linjaamaan, että kuntien kanssa tehtävän kehittämistyön osalta suunnitellut pilotit viedään
loppuun, mutta uusia avauksia ei voida tehdä. Loppuhankkeen ajan työn painopiste tulee olemaan järjestöjen
kanssa tehtävässä työssä sekä nuorten osallisuutta lisäävissä toimissa. Uskomme, että tulevan kauden aikana
saadaan aikaiseksi paljon hyvää myös kuntatoimijoidenkin näkökulmasta mm. kuntien ja järjestöjen raja- ja
yhdyspintoja selkiyttämällä.

Tätä vuotta ja tulevaakin - poimintoja
Tämän kuluneen vuoden aikana hanke on saanut mahdollisuuden olla mukana useammassa nuorten asioiden
parissa toimivassa verkostossa joista mainittakoon: Sentteri (Kokkola), Terve perhe (Perho), Varhaisen tuen
ryhmä (Veteli), Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (Kokkola), Nuorisotakuu-työryhmä (Kannus), Nuorten
yksiportaisen hoidon kehittämisryhmä (Kokkola), Nuorten kuntoutussuunnitelmien kehittämistyöryhmä
(Keski-Pohjanmaa). Yhteistyö ja osallisuus näiden nuorten asioita kehittämään pyrkivien ryhmien kanssa tulee
jatkumaan.
Alkuvuodesta selviteltiin yhteistyösopimustahon pyynnöstä koulukieltäytyjä- teemaa teettämällä mm. kysely
kaikille Keski-Pohjanmaan yläkouluille koskien koulukieltäytyjien määrää sekä käytössä olevia toimia. Lisäksi
järjestettiin kolme saman sisältöistä tilaisuutta aiheesta kolmella eri paikkakunnalla. Teemaa tuodaan esille
myös tulevan vuoden kehittämistyössä yhdessä järjestöjen ja kunnallisten toimijoiden kanssa.

Huhtikuussa hanke toimi koollekutsuja Keski-Pohjanmaalla toimivien nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen
ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa. Tapaamisen kautta haluttiin tuoda nuorten ohjaus- ja
palveluverkostoille mahdollisuus vaihtaa tietoa sekä vertailla toimintatapojaan ja samalla saatiin, paitsi
mahdollisuus kuulla yleisesti alueen nuoria koskevista haasteista, esitellä hanketta.
Hankkeen työtekijät ovat osallistuneet useampiin yhteisiin koulutustilaisuuksiin ja alueen toimijoille
suunnattuihin yhteisiin tapaamisiin kuten futuurifoorumiin sekä järjestöille suunnattuihin hyvinvoinnin
pyöreään pöytää sekä järjestöjen pyöreään pöytään. Keväällä kävimme myös Seinäjoella tutustumassa siellä
pilotoitavaan Välittämisen koodi- toimintamallia esittelevään Road Show-tilaisuuteen.
Toukokuussa järjestimme yhdessä Kokkolan kaupungin ja Yhteisöklubi SILTA: n kanssa ”Mahdollisuuksien
maanantai”- seminaaripäivän, jolla haluttiin koota yhteen Keski-Pohjanmaalla toimivia järjestöjä ja
kuntatoimijoita. Seminaariin saatiin mukavasti järjestötoimijoita paikalle, ja vaikka kuntatoimijoiden ja
kutsuttujen kunnalliseen päätöksentekoon osallistuvien luottamushenkilöiden osallisuus jäi paljon toivottua
ohuemmaksi, loi tilaisuus hyvin pohjaa tulevaan toimintaan.
Keväällä aloiteltiin yhteistyötä myös tänä vuonna käynnistyneen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman
Ohjaamo – hankkeen kanssa. Ohjaamo – hanke toimii Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa, ja toteutetaan
ajalla 1.3.2015–28.2.2018. Hankkeen osa-toteuttajana toimii Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Hankkeen
päällimmäisenä tavoitteena on kehittää toimintamalli, jossa nuorille suunnatut monialaiset ohjaus- ja
neuvontapalvelut keskittyvät Ohjaamoon. Ohjaamo on matalan kynnyksen toimipiste, jota nuoret voivat
lähestyä siinä vaiheessa, kun tiedonpuutteesta on kasvamassa este onnistuneiden koulutus- ja
työelämävalintojen tekemiselle. Nuorten osallisuusnäkökulma on tärkeä kulmakivi palvelujen suunnittelussa,
ohjauksessa ja arvioinnissa. Monin tavoin voimmekin katsoa, että OHJAAMO – hanke tullee vastaamaan niihin
kuntakentän nuorten palveluohjauksen kehittämistarpeisiin mihin VARTU-hanke ei rahoituspohjansa
rajoitteiden vuoksi pysty. Yhteistyötä OHJAAMO-hankkeen kanssa pyritään jatkamaan aidosti ja tiiviisti,
molempien hankkeiden tuodessa omat vahvuutensa ja osaamisensa saman asian äärelle; nuorten matalan
kynnyksen palveluiden kehittämiseen. VARTU järjestökentästä ja OHJAAMO kuntakentästä, molemmat
nuorten osallisuutta painottaen.
Kevään aikana on luonnollisesti toteutettu myös hankkeen hallinnointiin liittyviä tehtäviä mm. hankkeen RAY
vuosiselvityksen, RAY väliarvioinnin ja hankkeen oman puoliväliarvioinnin muodossa. Syksyllä työtä on jatkettu
kehittämällä edelleen RAY:n toivomia määrällisiä mittareita sekä projektityöntekijöiden reflektiota kuvaavia
päiväkirja-arviointia hankkeelle sekä kirjoittamalla jatkohankehakemus vuodelle 2016.
Kuluneen hankekauden loppuessa olemme jo valmistelleet ensi vuonna
käynnistettävää ”Järjestöjen nuorisotalkoot” – toimintaa. Toimintaa
kehittävien tilaisuuksien käynnistymisestä tammikuussa onkin sovittu
jo Perhon, Kaustisen ja Toholammin kanssa seuraavasti:

18.1.2016 klo 16–18:30 Kaustisen kansanlääkintä
26.1.2016 klo 18:00–20:30 Perhon kunnantalo, Haanensali
28.1.2016 klo 15:00–17:00 Toholammin kunnantalo
Kutsuja tilaisuuksiin on lähetetty suoraan järjestöjen toimijoille sekä
muilla avaintahoille suoraan postitse ja/tai sähköpostilla. Avoimiin
tilaisuuksiin ovat kuitenkin tervetulleita kaikki alueen järjestötoimijat ja kiinnostuneet kuntatoimijat sekä
tietenkin nuoret.

Mikäli kutsu ei ole postitse tavoittanut juuri sinua ja tilaisuus kiinnostaa niin ilmoittauduthan
sähköpostitse: Perho/Kaustinen: pia.fraktman@kpspy.fi
tai Toholampi: pia.hakala@kpspy.fi tarjoilujen järjestämisen vuoksi vähintään viikkoa ennen ko.
tilaisuutta.

Muiden kuntien osalta ensitilaisuudet pyritään toteuttamaan helmikuun 2016 loppuun mennessä.
”Järjestöjen nuorisotalkoot” on uusi avaus hankkeelta ja pyrkii kokoamaan kunnittain yhteen kunnassa
toimivia järjestöjä, nuoria ja nuorten kanssa toimivia tahoja. Tavoitteena on lisätä järjestöjen näkyvyyttä
nuorten osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja hyvinvointia vahvistavina matalan kynnyksen toimijoina sekä
luoda järjestöille puitteet yhteistyössä tapahtuvaan uusien toimintojen ja tapahtumien suunnitteluun.
Taustalla on ajatus järjestöjen roolista todella matalan kynnyksen hyvinvoinnin ja tuen tuojina. Olemme
innostuneita tästä avauksesta ja toivomme että saamme mahdollisimman paljon eri järjestöjä ja nuoria
mukaan tähän.
Nuorten osallisuuden lisäämiseen on myös tulossa uutta viimeisen hankekauden aikana. Olemme avoimia
myös uusille ideoille ja yhteistyöehdotuksille molempien viimeisen kauden pääteemojen osalta. Uusia
mahdollisuuksia ja verkostoja hankkeellemme näyttäisi tuovan myös Sosiaalisen osallisuuden edistämisen
koordinaatiohanke Sokran järjestämä yhteistyöseminaari alkuvuodesta 2016.
Lopuksi voimme vielä iloksemme kertoa, että RAY esittää 17.12.2015 julkitulleessa avustusehdotuksessaan
hankkeellemme hakemuksemme mukaista avustussummaa 118 000 euroa ensi vuoden toimintaan.
Odotamme vähintäänkin innostuksella viimeistä käynnistyvää hankekautta. Tässä välissä kuitenkin
hengähdetään ja kerätään voimia:

Hanketyöntekijät lomailevat vuodenvaihteessa seuraavasti:
Projektivastaava Pia Fraktman 21.12.2015–10.1.2016
Projektityöntekijä Pia Hakala 28.12.2015–6.1.2016

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme hyvää ja levollista
vuodenvaihdetta!
Jo hiljenee vuoden askareet
ja aherrus syksyn työn.
Ota sydämees hetket talviset
ja rauha jouluyön!

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

