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Kuntakuulemiset
Helmikuussa päätökseen saatujen kuulemisten palauteseminaarit pidettiin
kolmella paikkakunnalla toukokuussa 2014. Seminaareissa esiteltiin kerättyä
aineistoa ja käytiin läpi palvelukartan nykytilaa. Kuulemisissa kootusta
aineistosta laaditaan loppuraportti kesän aikana ja se toimitetaan
yhteistyökumppaneille ja kiinnostuneille PDF muodossa.
Jos mielenkiintosi heräsi tai haluat vinkata jostain tai antaa
palautetta kuulemisiin tai niistä kerättyyn aineistoon liittyen
laita spostia. pia.fraktman@kpspy.fi tai soita 040 774 7309

Yhteistyösopimukset
Hankkeen
hakuvaiheessa
tehdyt
aiesopimukset
on
saatu
muutettua
yhteistyösopimuksiksi kevään 2014 aikana. Näitä sopimuksia on 11 kappaletta. Lisäksi
on solmittu 8 uutta yhteistyösopimusta.

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 4H-yhdistys Ry., Halsuan kunta, Ehjä Ry.
Yhteistyösopimusten kautta, on haluttu sitouttaa toimijoita yhteistyöhön hankkeen
kanssa, sekä vahvistaa hankkeen tavoitteiden mukaista verkostoa tavoitteiden
saavuttamisen ja niiden juurtumisen tueksi.

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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Projektin kesä
Projektityöntekijät viettävät vuosilomiaan kesän aikana:
Pia Fraktman 9.6.–6.7.2014
Pia Hakala
30.6.–27.7.2014

Kesän aikana projektissa työstetään kunnittaisten kuulemisten loppuraporttia,
suunnitellaan kehittämistyön pilottien toteutusta, sekä jatkohankehakemuksen
projektisuunnitelmaa.

Tulossa syksyllä
Syksyn 2014 aikana tulemme ottamaan yhteyttä yhteistyösopimuksen
allekirjoittaneisiin tahoihin tapaamisen sopimiseksi. Tapaamisten tavoitteena, on
kuulla yhteistyötahoja, ja heidän toiveitaan hanketta kohtaan, sekä päivittää
mahdollisia yhteistyön muotoja.
Ensimmäinen VARTU-hankkeen koulutusseminaari järjestetään syksyllä 16.9.2014.
Kyseessä on koko päivän mittainen maksuton seminaari aiheesta Nuoret palveluissa.
Puhujina seminaarissa mm. Dosentti Matti Rimpelä. Seminaarin ohjelma on tiedotteen
sisältävän sähköpostin liitteenä. Ohjelmaa saa jakaa vapaasti edelleen. Seminaariin on
ilmoittautuminen.
Syksyllä käynnistyy myös muutamassa, pilottikokeiluun halukkuutensa, ilmaisseessa
kunnassa nuorten palveluiden kartoitus- ja matalan kynnyksen palveluiden
kehittämistyö. 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.

Hyvää Kesää!
Kiitämme kaikkia hyvästä yhteistyöstä ensimmäisen täyden toimintavuotemme aikana.
Toivomme, että hyvä yhteistyö saa jatkoa. Toivotamme Teille oikein lämmintä ja
rentouttavaa kesänaikaa!
”pelkkä eläminen ei riitä; tarvitaan auringonpaistetta, vapautta ja pieni kukka”
H.C. Andersen
Pia Fraktman, projektivastaava, 040 7747309, pia.fraktman@kpspy.fi
Pia Hakala, projektityöntekijä, 040 7747304, pia.hakala@kpspy.fi
(Facebook: VARTU-hanke)

