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1 TIIVISTELMÄ
Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa- hankkeen päämääränä oli järjestöjen nuorten matalan kynnysten tuen, toiminnan ja palveluiden kokoaminen ja yhteensovittaminen täydentämään julkisen sektorin uudistuvaa palvelurakennetta. Kehittämistyötä vauhdittamaan
perustettiin järjestöjen nuorten elämänkaariverkosto, joka on ollut aktiivisesti mukana
hankkeen kaikissa toiminnoissa. Verkosto jatkaa toimintaansa nuorten hyväksi myös hankkeen jälkeen.
Hankkeen päätavoitteena oli pilotoida ”Tolokkua elämää -elämänhallinnan eväitä nuorilletoimintamallia. Toimintamallissa yhteen sovitettiin järjestöjen asiantuntijuutta ja toimintamalleja osaksi julkisen sektorin nuorille suunnattua toimintaa vahvistaen näin nuorten
osallisuutta ja hyvinvointia järjestöjen asiantuntijuuden kautta. Toimintamallin pilotoinnin
kautta rakentui Tolokkua elämää Meri-Lapissa- toimintamalli, jonka avulla yhdistysten
tuottamaa hyvinvointia ja osallisuutta tuodaan nuorten tietoisuuteen.
Hyvinvointia yhteistyöllä -hankkeen yhtenä osatavoitteena oli luoda esitys hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen rakenteista Länsi-Pohjassa, koota järjestöjen matalan kynnyksen
tuki, toiminta ja palvelut järjestöjen sähköiselle hyvinvointitarjottimelle. Hankkeessa kartoitettiin alueen kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytilanteet, mutta esitys
ei valmistunut johtuen keskeneräisestä sote-tilanteesta.
Hankkeen toisena osatavoitteena oli kehittää järjestöjen kokemuksellista tiedonkeruuta.
Kokemustiedonkeruun pilotointi nosti esille yhdistystoimijoiden kokemuksia yhdistys- ja
vapaaehtoistoiminnan merkityksestä yksilöille itselleen.
Hankkeen kolmantena tavoitteena oli rakentaa sähköinen hyvinvointitarjotin, johon koottaisiin yhteen järjestöjen matalan kynnyksen tuet, toiminnat ja palvelut. Hyvinvointitarjotin
avautuu toukokuussa 2018.
Hankkeen eri toimintojen avulla edistettiin sosiaalista kestävän kehityksen periaatetta kehittämällä toimijoiden välistä luottamusta ja verkostoitumista.
Hankkeen välitöntä kohderyhmää ovat olleet alle 29- vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat nuoret. Hankkeen välittömään kohderyhmään kuuluivat myös järjestöjen työntekijät ja
vapaaehtoiset sekä julkisen sektorin työntekijät.
Välillisinä kohderyhmänä sekä myös hankkeen yhteistyökumppaneina ovat olleet järjestölähtöistä auttamistyötä toteuttavat hyvinvointialan yhdistykset, työpajatoimintaa toteuttavat säätiöt sekä koulutusorganisaatiot. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat olleet yksityisen sektorin toimijat sekä kaikkien hankkeen alueen kuntien väestö.
Molemmat kohderyhmät on tavoitettu hankkeen aikana yhdistystapaamisilla, kuntakierroksilla, säännöllisillä työpajatoiminnoilla ja erilaisten koulutusten avulla sekä seminaareissa.
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2 ABSTRACT
The aim of Welfare by cooperation in the Sea-Lapland- project was to collect and coordinate
the low thresholds supports, activities and services of societies. The support, activities and
services of young people complete service structure of public sector.
To have power to developing work, the project built the career of young people. That career
have been very activity all action of the project. Although the project have ended, the career
still keep on.
The main objective of the project was to pilot “Good life - life control to young people- operating model. The expertise and operating models of societies coordinated to one part of actions, what public sector services to young people. That act strengthen young peoples’ involvement and welfare. By means the pilot of the operating model has to made Good life in
Sea –Lapland – operating model. The operating model help to popularize welfare and involvement of the societies to young people’ minds.
The part aim of the project was to make a presentation what kind conformations are promotions of welfare and health in Sea- Lapland and felt the low thresholds support, activities
and services of societies to electrical welfare server. The project got to know status quos of
welfare and health in Municipal Corporation of the region. The presentation didn’t come
ready, because service structure reform of social welfare and health care is in progress.
The second part of aim was to improve experiential data collection of the societies. The experiential data collection disclose, what society- and volunteer action means to human
themselves.
The third aim of the project was make an electrical welfare service, where are all supports,
activities and services of societies. The electrical welfare service will open in May 2018.
All actions of the project help the progress of the social and long lasting principal, because
they regenerate trust and network between operators.
The immediate target group if the project has been inactive, less than 29 years young people. To that group has included also the employees and the volunteers of the societies and
employees of the public sector.
The target group of the project have been indirect help-working by NGO-driven and welfare
societies, public sector and educational organizations. The project also includes indirect target group of private sector operators and all people in the region.
Both target groups has been connect by society meetings, Municipal Corporation rounds,
regular workshops and by different educations and seminars.
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3 TAUSTA JA TARVE
Meri-Lapin seutuhallitus hyväksyi toukokuussa 2014 kansalaisjärjestöstrategian, jonka yhtenä tavoitteena on vahvistaa järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin
keskinäistä yhteistyötä. Kansalaisjärjestöstrategiassa kannustetaan julkista sektoria huomioimaan, miten järjestöjen vertaistukea, vapaaehtoistoimintaa, asiantuntijuutta sekä kokemustietoa voidaan hyödyntää kuntalisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia toteuttaa alueella Lapin liiton järjestöstrategiaa ja
kytkeytyy sillä tavoin Lappi-sopimukseen. Päävastuu kansalaisjärjestöstrategian toteutuksesta on Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry:llä (jatkossa Majakka ry) ja Meri-Lapin kehittämiskeskuksella.
”Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa”- hanke on yksi kansalaisjärjestöstrategiaa toteuttavista hankkeista ja se sijoittuu ajallisesti yhteen maakunta- ja sote uudistuksen kanssa.
Palveluiden turvaaminen edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja innovaatioita palveluiden
tuottamiseen. Verkostomaisen toiminnan merkitys korostuu, jotta kaikkien aktiivisten toimijoiden resurssit ja osaaminen voidaan yhdistää ja hyödyntää. Hanketta suunnitellessa
mietittiin, miten järjestöjen osaaminen sekä niiden tarjoamat tuen muodot asettuvat luontevalla tavalla osaksi rakentuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta LänsiPohjassa.
Länsi-Pohjan alueella kuten koko Pohjois-Suomessa työttömyysluvut ovat olleet korkeita jo
vuosia ja muuttotappiot suuria. Työttömyys vaikuttaa kaikissa ikäryhmissä ja tähän hankkeeseen valittiin alle 29-vuotiaat nuoret. Valinnan takana oli huoli nuorten elintavoista sekä
heidän valmiuksistaan pitää huolta työkyvystään ja hyvinvoinnistaan.
Valintaan vaikutti myös se, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuoltoyksikön koordinoimissa alueellisissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työpajoissa keväällä 2014 yhtenä tavoitteena oli yhteisen monitoimijaisen toimintamallin rakentaminen
nuorille suunnattujen palveluiden organisoimisessa. Kunnissa toimivia verkostoja haluttiin
laajentaa sekä vahvistaa alueelliseksi toiminnaksi.
Kaikki järjestöjen tarjoama nuorten matalan kynnyksen tuki, toiminta ja palvelut haluttiin
saada keskitetysti kuntalaisten ja nuorten kanssa työskentelevien saataville luomalla järjestöjen sähköinen hyvinvointitarjotin. Lisäksi järjestöjen asiantuntijuutta haluttiin viedä työpajoille ja etsivän nuorisotyön toimijoille pilotoimalla Tolokkua elämää - elämänhallinnan
eväitä- nuorille -toimintamallia.
Hankkeen toiminta-alueen kunnissa on yhteensä 1411 yhdistystä 1 ja ne ovat alueella suuri
voimavara, joiden palveluita ja toimintoja voidaan hyödyntää alueen nuorten elämänhallinnan parantamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi.

1

http://yhdistysrekisteri.prh.fi/
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4 TAVOITTEET, TOTEUTUS JA TULOKSET
Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa - hankkeen päämääränä oli lisätä nuorten osallisuutta ja hyvinvointia yhteen sovittamalla järjestöjen matalan kynnysten tuki, toiminta ja
palvelut täydentämään julkisen sektorin uudistuvaa palvelurakennetta. Hankkeen päätavoitteena oli pilotoida ”Tolokkua elämää -elämänhallinnan eväitä nuorille” toimintamallia.
Toimintamallissa yhteen sovitettiin järjestöjen asiantuntijuutta ja toimintamalleja osaksi
julkisen sektorin nuorille suunnattua toimintaa vahvistaen näin nuorten osallisuutta ja hyvinvointia järjestöjen asiantuntijuuden kautta.
Hankkeessa oli neljä tavoitetta ja kehityspilotti, jotka pilkottiin toimenpidekokonaisuuksiksi.
Tavoitteiden jakaminen osatavoitteiksi hahmotti hanketyön tekoa ja avusti tavoitteiden
täyttymisessä. Osa tavoitteista limittyivät keskenään ja näin ollen päämääriin pääsemiseen
auttoi usean osatavoitteen täyttyminen. Hankkeella oli yhteistyötä monen eri tahon kanssa
kaikissa tavoitteista.

4.1 Hankkeen toteutus ja tulokset
1. Kehittää järjestöjen ja julkisen sektorin sekä toiminta-alueen muiden toimijoiden
keskinäistä yhteistyötä rakentamalla alueelle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen toimintamalli
Hyvinvointia yhteistyöllä -hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli luoda esitys hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen rakenteista Länsi-Pohjassa. Kehittämistyö käynnistyi syksyllä 2015
kartoittamalla kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tutustumalla työryhmien
toimintaan ja tapaamalla keskeisiä henkilöitä yhteensä 8 kertaa. Tapaamisissa käytiin keskustelua terveyden edistämisen nykytilasta sekä pohdittiin sen tulevaisuutta. Lisäksi tavattiin opiskelijaterveydenhoitajia ja ammattiopisto Lappian opiskelijahuoltoryhmää sekä
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin koordinoimaa terveyden edistämisen alueellista johtoryhmää. Kuntien nykytilanteen selvittämiseksi käytiin läpi myös lukuisia kokousmuistioita.
Kartoituksen pohjalta valmistui ”Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet LänsiPohjan kunnissa” selvitys. 2 Keskusteluja järjestökentän roolista ja mahdollisuuksista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä jatkettiin koko hankkeen ajan niin paikallisesti kunnissa kuin myös maakunnallisissa työryhmissä.

2

Hyvinvoinnin ja edistämisen rakenteet Länsi-Pohjan kunnissa- selvitys
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Osaaja ja toimijaverkostojen kokoamiseksi hankkeessa toteutettiin Majakka RoadTrip kuntakierros keväällä 2016. Kuntakierroksen aikana tavoitettiin 67 toimijaa, joista yhdistyksiä
oli 53 ja kuntien edustajia 14. Kuntakierroksen aikana saatiin arvokasta tietoa järjestö-kuntayhteistyön ja järjestöjen tiedontuotannon kehittämistarpeista.
Toimijaverkostoja laajennettiin myös Terveyden edistäminen- messuilla Tervolassa huhtikuussa 2016, yhdistysten tutustumismatkalla Oulun Kumppanuuskeskukseen kesäkuussa
2016, järjestömessuilla Lapin AMK:ssa syyskuussa 2016. Loppuvuodesta 2016 matkattiin
yhdistys ja sidosryhmätoimijoiden kanssa tutustumaan Rovaniemen järjestötaloon ja Neuvokkaaseen sekä Lapin Ensi- ja turvakotiin. Messut ja opintomatkat koettiin onnistuneeksi,
sillä näin järjestöt tutustuivat uusiin järjestöjen tuottamiin toimintoihin sekä palveluihin
sekä saivat mahdollisuuden verkostoitua.
Hanke oli mukana toteuttamassa yhdessä Meri-Lapin hankkeiden kanssa Sokra -hankkeen
koordinoimaa ESR Toimintalinja 5 kiertuetta. Kiertueelle kutsuttiin rahoittajia, päättäjiä,
sidosryhmiä sekä nuoria tutustumaan nuorten osallisuutta edistäviin hankkeisiin maaliskuussa 2017.
Hyvinvointia ja elinvoimaa järjestöistä- verkostopäivät toteutettiin lokakuussa 2017. Tapahtuma oli suunnattu yhdistyksille, kunnille ja maakunnalle, valtiohallinnolle sekä järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa yhteistyötä tekeville yksityisille toimijoille. Verkostotapahtuma tarjosi tulevaisuuteen ennakoivia ja ajankohtaisia teemoja. Päivien aikana nostettiin valokeilaan yhdistykset itsenäisen Suomen rakentajina, kiikaroitiin kansalaistoiminnan
tulevaisuuteen, nostettiin esille kansalaistoiminnan merkitystä ihmisten hyvinvoinnin ja
terveyden lisääjänä ja pureuduttiin yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Tapahtuman yhteydessä pidettävillä yhdistysten elinvoimamessuilla oli mahdollisuus tutustua monipuolisesti järjestöjen tarjoamaan toimintaan. Tilaisuuteen osallistui lähes 140 henkilöä ja saadun palautteen mukaan verkostopäivät olivat onnistuneet.
Toimijaverkoston kanssa on järjestetty yhteisiä verkostopäiviä vuonna 2016 ja 2017, joista
saatu palaute on ollut positiivista. Verkostopäivillä yhdistystoimijat ovat kokoontuneet yhteen ja pohtineet yhdistystoiminnan tulevaisuutta ja näkyvyyttä. Yhteistyötä on kehitetty
myös yhteisillä tutustumis- ja opintomatkoilla toisten yhdistystoimijoiden ja kuntatoimijoiden kanssa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyörakenne- ja toimintamalliesitys ei ole valmistunut hankkeen aikana, johtuen maakunta- ja sote- uudistuksen tilanteesta, mutta yhteinen työ jatkuu tiiviisti hankkeen päättymisen jälkeen.

2. Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen olemassa olevien toimintamallien esille nostaminen, levittäminen, juurruttaminen ja uusien tarvelähtöisten toimintojen kehittäminen
Tavoitteen toimenpiteiden toteutusta vauhdittamaan perustettiin järjestöjen nuorten elämänkaariverkosto (jatkossa NEO - verkosto) syyskuussa 2015. Elämänkaariverkoston toimintaan on osallistunut toimijoita kaikista kunnista ja siinä on ollut edustettuna yhdistystoimijoita yli sektorirajojen. Verkosto on ollut avoin kaikille ja keskimäärin mukana on ollut
12 eri yhdistystä.
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NEO- verkosto on kokoontunut hankkeen aikana noin kahden kuukauden välein yhteensä
13 kertaa. Verkoston tapaamisissa on ollut mukana satunnaisesti myös etsiviä nuorisotyöntekijöitä ja nuoria kokemusasiantuntijoina.
NEO- verkostoa on hyödynnetty aktiivisesti Tolokkua elämää-pilotoinnissa, järjestöjen tiedonkeruun pilotoinnissa ja yhdistysten nuorten matalan kynnyksen tuen, toiminnan ja sekä
hyvinvointitarjottimen suunnittelussa. NEO- verkoston toiminta on nähty tarpeelliseksi
kaikkien toimijoiden keskuudessa ja se jatkaa toimintaansa myös hankkeen päättymisen
jälkeen. NEO-verkoston toimijat on kuvattu liitteessä 1.
Kesäkuussa 2017 käynnistettiin Pohjois- Suomen sosiaalialan kehittämiskeskuksen ”Paljon
tukea tarvitsevat- paljon tukea käyttävät” (PATU) – kehittämishankkeen3 pyynnöstä PATU
asiakasosallisuuden työryhmä, johon kutsuttiin mukaan alueen yhdistystoimijoita. Kehittäjäryhmä osallistui saamansa toimeksiannon pohjalta OmaInfo -lomakkeen4 kehittämiseen. Työryhmä jatkaa toimintaansa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin koordinoimana.

3. Hyödyntää teknologiaa ja sähköisiä palveluita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Hyvinvointitarjottimien sähköisen alustan rakentaminen alkoi hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna 2015, jolloin alettiin kokoamaan sähköisen alustan kehittäjäryhmää. Kehittäjäryhmään kuului nuorten parissa toimivia tahoja kunnista ja yhdistyksistä. Kehittäjäryhmä
kokoontui ensimmäisen kerran marraskuussa 2015. Tällöin mietittiin millainen hyvinvointitarjotin palvelisi alueen kuntien nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä yhdistysten lisäksi.
Sähköisen alustan tekninen ja toiminnallinen suunnittelu alkoi vuoden 2016 alussa, kun
hankkeeseen palkattiin osa-aikainen IT-koordinaattori. Vuoden 2016 aikana sähköisen kehittäjäryhmän kokoontumisissa suunniteltiin alustan rakennetta ja otettiin käyttöön testimalli, jota työstettiin NEO-verkostossa ja muissa työryhmissä. Loppuvuodesta 2016 kehittäjäryhmä sulautui NEO-verkostoon.
Vuoden 2016 aikana valmistui sähköinen lomake, jonka avulla yhdistyksillä on mahdollisuus ilmoittaa kaikki yhteystietonsa suoraan sähköiselle alustalle selaimen kautta. Vuoden
2017 alkupuoliskolla sähköinen alusta oli edennyt tuotekortti- vaiheeseen ja hankkeessa
kokeiltiin palvelumuotoilua ja tuotekorttien laadintaa. Tuotekortin avulla yhdistys esittelee
tukea, toimintaansa ja palveluita, joita heillä on nuorille tarjota. Tuotekorttien täyttöä harjoiteltiin toukokuussa 2017 NEO- verkoston tapaamisessa. Täyttämisen yhteydessä saatujen palautteiden mukaan sähköiseen tuotekorttiin tehtiin tarvittavia muutoksia.
Alueen yhdistyksiä on aktivoitu päivittämään yhteystietojaan ja 150 yhdistystä päivitti kevään 2017 aikana yhteystietojaan uudelle sähköiselle alustalle. Aktivointia yhteystietojen

3

http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat

4http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/hankkeet/paljon-tukea-tarvitse-

vat/index_html/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/omainfo-lomake
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päivittämiseksi ja tuotekorttien täyttämiseksi on tehty järjestämällä työpajoja, joista viimeinen järjestettiin joulukuussa 2017 Meän talolla, Torniossa.
Järjestöjen sähköisen hyvinvointitarjottimen alustan rakentamisessa on onnistuttu ja sen
kautta nuorten ja nuorten parissa työskentelevät löytävät tulevaisuudessa keskitetysti yhdestä paikasta järjestöjen matalan kynnyksen tuen, toiminnan ja palvelut. Sivustolta löytyvät linkit myös nuorille tarkoitettuihin chat- palveluihin ja auttaviin puhelimiin.
Sähköisestä alustasta on tehty toiminnallinen ja tekninen määrittelydokumentti, joita päivitetään tarvittaessa alustalle tehtyjen muutosten myötä. Sähköisen alustan toiminnallinen
määrittely 5 kertoo sen, miten sähköinen alusta toimii ja tekninen määrittely kertoo alustan
teknisistä ratkaisuista.
Sähköisen alustan avauduttua toukokuussa 2018, se linkitetään osaksi kuntien ja sidosryhmätoimijoiden verkkosivustoja.

4. Yhteen sovittaa järjestöjen matalan kynnyksen palvelut osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uudistuvaa palvelurakennetta
Tavoitteeseen liittyen kartoitettiin ja kerättiin järjestöjen nuorille suunnattua tukea, toimintaa ja palveluita. Nämä tiedot saatiin osittain vietyä järjestöjen hyvinvointitarjottimelle
tuotekorttien muodossa. Seuraava askel on järjestöjen tuotekorttien systemaattinen lisääminen ja kerätyn tiedon yhteensovittaminen osaksi julkisen sektorin palvelurakenteita ja
asiakkuuksia.
Hankkeen toisena tavoitteena oli kehittää järjestöjen kokemuksellista tiedontuotantoa. Tiedontuotannon tavoitteena oli käynnistää kokeiluita järjestöjen kokemuksellisesta tiedonkeruusta ja kerätä tietoa nuorten palveluiden toimivuudesta NEO-verkoston avulla, lisätä
nuorten osallisuutta palveluiden kehittämisessä, määritellä mitä tietoa kulloinkin kerätään
ja millä tavoin ja kehittää tiedon hyödynnettävyyttä kuntien hyvinvointikertomustyössä.
Keväällä 2016 toteutetun Majakan RoadTrip kuntakierron yhteydessä saatujen vastausten
perusteella laadittiin kooste yhdistysten keräämästä tiedosta, millä menetelmällä se kerätään ja kenelle tieto annetaan tai jaetaan. Kooste on kattava läpileikkaus yhdistysten tuottamasta tiedosta Länsi-Pohjan alueella (Liite 5).
Hanketyöntekijät ovat koko hankkeen ajan tehneet yhteistyötä ja verkostoituneet alueen
kuntien nuorisotyöntekijöiden, työpajojen ja yhdistysten kanssa. Yhteisissä tapaamisissa on
selkiytynyt, että kunnat ovat halukkaita ottamaan hyvinvointikertomuksiinsa kattavan paketin järjestöjen tarjoamista palveluista ja toiveena kunnilta on ollut, että tieto yhdistysten
tuottamasta toiminnasta ja tuesta olisi keskitetysti saatavilla.
Syksyllä 2016 hanke toteutti kokemustiedonkeruun pilotin, jonka tavoitteena oli saada selville yksilön kokemus ja tuntemus yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta.

5

Sähköisen alustan toiminnallinen määrittely- dokumentti
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Terveyden ja hyvinvointilaitoksen mukaan 6 osallisuus ymmärretään tunteena, joka syntyy,
kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, työn, harrastus- tai
järjestötoiminnan kautta. Yhteisöissä osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä.
Kyselyissä oli mukana kaksi teemaa: koettu hyvinvointi sekä osallisuus. Pilotti toteutettiin
yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat jalkautuivat keräämään tietoja pääsääntöisesti NEO-verkostoon kuuluvilta yhdistyksiltä.
Kokemustiedonkeruun pilotissa teemoina olivat hyvinvointi ja osallisuus. Pilotin avulla tavoitettiin 56 eri yhdistystoimijaa ja pilottiin osallistuneita oli yhteensä 226 henkilöä. Osallistujista vapaaehtoistyöntekijöitä oli 109 ja yhdistysten harrastuksissa mukana olevia henkilöitä 117. Pilottiin osallistuneet yhdistykset oli kattava osa alueen yhdistyksistä.

Yhdistysten jakauma
7%

4% 4%

9%
55 %
21 %

Sosiaali- ja terveysalan yhdistys

Urheilu- ja liikuntayhdistys

Kulttuurialan yhdistys

Vapaa-ajan yhdistys

Ammattiin ja elinkeinoon liittyvä yhdistys

Muu yhdistys

Kaavio 1. Kyselyyn vastanneiden yhdistysten jakauma.
Kokemustiedonkeruun pilotissa sovellettiin useita tiedonkeruun menetelmiä. Opiskelijat
kokeilivat teema-, yksilö, pari- ja ryhmähaastatteluja sekä havainnointia ja kyselylomakkeita. Ylivoimaisesti eniten tietoa kerättiin teemahaastattelun avulla, jossa mukana olivat
vapaaehtoinen ja haastattelijat. Keskustelut nauhoitettiin, jonka jälkeen ne purettiin. Haastattelun aikana päästiin syvälle asioihin ja kokemus on hyvin henkilökohtainen. Teemahaastattelujen tulos oli, että keskustelut olivat syvällisiä ja niiden avulla kerättiin eniten kokemustietoa.
Yksilö- pari- ja ryhmäkyselyissä ei päästy pureutumaan niin syvälle kokemustietoon kuin
teemakyselyllä, mutta niissä vastaajien oli helppo saada ymmärtämään kysymys. Tämä oli
tärkeää ryhmissä, jossa oli myös lapsia ja nuoria.
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Tiedonkeruuta havainnoinnin avulla käytettiin kahdessa tilanteessa ja se osoittautui myös
hyväksi tiedonkeruumenetelmäksi. Ryhmissä innostuneisuus ja ilo toiminnasta välittyivät
hyvin ja havainnoijat saattoivat tunnistaa osallisuuden. Suurin osa kokemustiedonkeruusta
tapahtui kyselylomakkeiden avulla. Lomakkeiden kysymykset vaihtelivat, koska ryhmät
poikkesivat paljon toisistaan. Kyselylomakkeeseen vastanneet olivat lapsia, aikuisia, harrastajia, vapaaehtoistyöntekijöitä tai työntekijöitä. Kaikki ryhmiin suunnatut kyselyt käsittelivät osallisuuden ja hyvinvoinnin kokemusta yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa.
Hankkeen toimesta tehtiin kysely aktiivisille järjestötoimijoille samalla teemalla. Tähän kyselyyn vastasi yli 50 järjestötoimijaa, joilla oli kohtuullisen pitkä suhde järjestöihin. Kyselyllä haluttiin selvittää, mitä syitä aktiivisella yhdistystoimijalla on olla mukana yhdistyksen
toiminnassa ja mitä toimiminen yhdistyksessä tuottaa hänelle. Lähes poikkeuksetta kaikki
pilottiin osallistuneet yhdistystoimijat ikään katsomatta kokivat tulleensa kuulluksi ja huomioiduksi yhdistyksensä toiminnassa. Vastauksien perusteella he tunsivat hyvinvointia
psyykkisellä, fyysisellä ja sosiaalisella hyvinvoinnin alueella.
Nuorten elämänkaariverkoston tapaamisessa tammikuussa 2017 verkoston jäsenet kävivät
palautekeskustelua kokemustiedonkeruusta. Yleinen toteamus oli, että yhdistykset olivat
kyselyyn tyytyväisiä ja tunsivat saaneensa tietoa, joita he pystyivät hyödyntämään oman
toimintansa kehittämisessä. Kokemustiedonkeruun pilotoinnista valmistui raportti 7helmikuussa 2017 ja se toimitettiin Meri-Lapin alueen kuntien terveyden edistämisen yhteyshenkilöille, ohjausryhmän jäsenille sekä kaikille mukana olleille yhdistyksille.
Hanke on osallistunut Lapin maakunnallisen tiedontuotantoverkoston toimintaan ja syksyllä 2017 järjestettiin kysely yhteistyössä Lapin Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen
kanssa Ylitorniolla toimiville yhdistyksille. Kysymyspatteristo oli erittäin kattava ja vastauksia saatiin 16 eri yhdistykseltä. Yhdistyksiä oli monesta eri kategoriasta, joten vastaukset antoivat perusteellisen kattauksen yhdistysten toiminnasta ja toiveista.
Kokemustiedonkeruun pilotin kautta saatiin kattavasti tietoa siitä, miten tietoa kannattaa
kerätä ja mihin sitä tarvitaan. Kokemustiedon pilotin kautta nuorten vaikuttamismahdollisuudet ovat lisääntyneet nuorten palveluiden kehittämisessä. Kokemustiedonkeruun pilotin raportti on lähetetty hankkeen alueen kuntiin vuonna 2017.

5. Tolokkua elämää- elämänhallinnan eväitä nuorille- kehittämispilotti
Tolokkua elämää- elämänhallinnan eväitä nuorille -toimintamallin pilotointi käynnistyi
syksyllä 2015. Toimintamalli on kehitetty ja testattu Oulussa osana Työikäiset ESKO- hanketta yhteistyössä järjestöjen ja Oulun kaupungin kanssa. Oulun toimintamalli oli saanut
nuorilta niin hyvää palautetta, joten hankkeessa päätettiin soveltaa ja kehittää eri toimijoiden kanssa kyseistä toimintamallia Meri-Lappiin sopivaksi. Pilotissa tehtiin yhteistyötä alueen yhdistysten, nuorten työpajojen, etsivän nuorisotyön sekä muiden hankkeiden nuorten
ryhmien kanssa, jotka kutsuttiin koolle syksyllä 2015 koolle keskustelemaan suunnitelmista ja pilotin toteutuksesta.
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Kyseiselle ryhmälle järjestettiin koulutustilaisuus, jossa yksilövalmentaja Oulusta kävi kertomassa Tolokkua elämää toimintamallista, jonka pohjalta pohdittiin kuntakohtaisesti kehityspilottien toteuttamista. Alueella on hajanaisempi työpajakenttä ja järjestötyöntekijöiden resurssia on vähemmän käytettävissä kuin Oulussa. Pilottiin osallistuivat lähes kaikki
hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvat kunnat.
”Tolokkua elämää” on kehittämispilotti, jossa tuodaan järjestöjen matalan kynnyksen tukea,
toimintaa ja palveluja osaksi työelämän ulkopuolella olevien nuorten ryhmien arjen toimintoja. Kehittämispilotin tarkoituksena on ollut tukea ja vahvistaa nuorten työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja elämänhallintaa. Myös nuorten parissa työskentelevät saavat tietoa yhdistysten tarjoamista mahdollisuuksista. Pilotoinnissa oli mukana yhteensä 23 yhdistystä ja
säätiötä sekä toisia hankkeita.
Pilotointi käynnistyi keskusteluilla nuorten kanssa työpajoilla. Teemoina keskusteluissa olivat nuorten fyysinen, psyykkinen ja henkinen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet, osallisuus, arkitaidot, työ ja tulevaisuus. Keskustelut olivat hedelmällisiä ja nuoret olivat kiinnostuneita
yhdistysten toiminnasta. Nuorille esiteltiin yhdistystoimintaa sekä kerrottiin, millaisia vapaaehtois- ja harrastustoiminnan mahdollisuuksia alueella on. Kunnissa järjestettiin erilaisia toimintoja, osaan toiminnoista osallistui useamman kunnan työpajanuoria ja osa järjestettiin kyseisen kunnan nuorille.

Kuva 1: Tolokkua elämää- pilotoinnin työpajojen antia
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Simossa kehittämispilotti käynnistyi syksyn 2015 aikana. Työpajaohjaajille lähetettiin sähköpostikysely, missä haluttiin tietää ohjaajien näkemys nuorten tarvitsemasta tuesta ja toiminnasta. Työpajaohjaajien mukaan nuoret tarvitsivat tukea ja tietoa oman kehon arvostuksesta, mielen hyvinvoinnista, työstä ja tulevaisuudesta, luonnossa liikkumisesta ja ulkoilusta. Nuorille järjestettiin työpajalla myös kysely, jossa nousi esiin toiveet harrastustoiminnasta kuten frisbeegolf, valokuvaus, jooga, metallipaja ja varsinkin ulkoilu makkaranpaistoineen olivat kaikkien yksimielisenä toiveena. Simon nuorten ryhmässä oli myös nuori,
jonka pitkäaikainen unelma omasta valokuvanäyttelystä toteutui Järjestökeskus Majakan
tiloissa keväällä 2016. Myöhemmin näyttely siirrettiin Simon kunnantalolle osaksi Simo
150- juhlavuotta.
Torniossa pilotti käynnistyi talvella 2016 yhteistyössä Työvoimalasäätiön matalan kynnyksen starttivalmennuksen kanssa. Ensimmäiseksi kartoitettiin, mitä yhdistyksillä olisi
antaa Starttipajalaisille. Hanke sopi Starttipajan kanssa, että Starttipaja tekee tarvittavat hyvinvoinnin tarvekartoitukset ja Kykyviisari- arviointikyselyt pilotointia varten.
Tolokkua elämää- pilotoinnissa on ollut mukana Starttipajan- ryhmän lisäksi Työvoimasäätiön Uravalmennus-ryhmä sekä kaupungin etsivät nuorisotyöntekijät. Torniolaiset nuoret
ohjaajineen ovat olleet innokkaina osallistumassa niin miekkailuharrastuksen esittelyyn
kuin myös kaikkiin retkiin sekä To Be Cool- rohkeustyöpajaan puhumattakaan muista pilotin työpajoista.

Kuva 2: Tolokkua elämää-pilotoinnin työpajanuoret yhdistysten harrastustoiminnan parissa
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Kemissä kehittämispilotti käynnistyi yhteistyössä Kemin kaupungin Nuorisotyön Toimintakeskus Takitsun nuorten työpajojen kanssa. Yhteistyökumppaneita pilotoinnissa ovat olleet lisäksi etsivä nuorisotyö, Kemin Factori musiikkityöpaja, Työhönvalmennussäätiö Merivan nuorten palvelut, Lapin AMK:n SOKU – hanke (ESR:n TL 5 rahoittama nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015–2018) sekä Kemin Lämärit
ry:n SOPPI-hanke (ESR:n TL5 rahoittama Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot 2015–2018).
Kemiläisten työpajanuorien kanssa keskusteltiin syyskuussa 2016, jolloin saatiin vinkkejä
siitä millaista toimintaa nuoret haluavat yhdistyksiltä. Kemin Tervahallilla on aloitettu talvella 2017 jokaviikkoiset liikuntatunnit työpajanuorille lähinnä sählyn parissa ja samalla on
esitelty esimerkiksi miekkailua ja kokeiltu koripalloa jne. Liikuntatunnit ovat jatkuneet
myös vuoden 2018 aikana. Factorin työpajanuoret olivat mukana Hyvinvointia ja elinvoimaa järjestöistä- verkostoseminaarissa, jossa nuorten ryhmä esitti tauoilla akustista musiikkia ja laulua. Nuoret olivat tehneet myös Tolokkua elämää- pilotoinnin toiminnasta Powerpoint-esityksen, joka oli esillä tapahtumapaikan ala-aulassa. Syksyllä 2017 Takitsun –
työpajan sisustajaksi aikova nuori halusi tehdä sisustussuunnitelman Majakkaan ja sisustussuunnitelma Majakan kahvitilaan valmistui joulukuussa 2017.

Kuva 3: Työpaja Factorin nuoret estradilla
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Keminmaassa ei ole varsinaista työpajatoimintaa, joten pilotointia tehtiin yhteistyössä Keminmaan Etsivän Nuorisotyön kanssa. Ensimmäinen suunnittelutilaisuus pidettiin Keminmaan Rantatuvalla syksyllä 2016, jossa nuorten ryhmä kokoontui kerran viikossa. Ryhmän
ohjaajat olivat järjestäneet ryhmälle monenlaista aktiviteettia ja vierailijoita, mutta yhteistyö yhdistysten kanssa ei ollut systemaattista ja uusia kontakteja kaivattiin. Keminmaan etsivät nuorisotyöntelijät ovat olleet innokkaina mukana myös NEO-verkoston tapaamisissa.
Keminmaalaiset etsivät nuorisotyöntekijät saivat nuoret hyvin mukaan niin retkille kuin
muihin järjestettyihin työpajoihin.
Ylitorniolla Tolokkua elämää- pilotointi aloitettiin yhteistyössä nuorten työpajan ja etsivän
nuorisotyön kanssa talvella 2016. Ylitorniolla on ollut ns. seinätön työpaja, jonka yhteyteen
on haluttu järjestää ryhmätoimintaa. Työpajanuoret työskentelivät eri työpisteillä kuntaorganisaatiossa, kuten talonmiespalvelussa, kunnantalolla, koulukeskuksella sekä laskettelurinteillä. Pilotointi aloitettiin keskustelulla, johon osallistui 10 ylitorniolaista työpajanuorta. Keskusteluissa kartoitettiin nuorten kiinnostuksen kohteita, joista nousivat esille
kuvataide, käsityö, moottoriajoneuvot sekä ulkoilmaliikuntamuodot. Kunnassa järjestettiin
eri teemoihin kuuluvia työpajoja ja Ylitornion nuoret olivat myös mukana syysretkellä Aavasaksalla.

Kuva 4: Tolokkua elämää- pilotoinnin ulkoilua ja luontoretkeilyä
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Tervolassa ei ole säännöllistä työpajatoimintaa, mutta nuorten parissa työskentelevät tavattiin muutamaan kertaan. Hankkeen työntekijät kävivät heidän kanssaan vuoropuhelua,
millaista yhdistysten tarjoamaa toimintaa voitaisiin esitellä heidän kunnassaan. Yhteistyöstä sovittiin, että Tervolan kohderyhmän nuoret ovat tervetulleita osallistuman kaikkeen hankkeen tarjontaan. Kaikista pilotoinneista tiedotettiin Tervolan yhteyshenkilöitä.
Hankkeen pilotin aikana on keskusteltu säännöllisin väliajoin työpajaohjaajien ja etsivien
nuorisotyöntekijöiden kesken millaista yhdistysten tarjoamaa toimintaa ohjaajien mielestä
nuoret tarvitsisivat. Retket ovat olleet ylivoimaisesti suosituin, niin ohjaajien kuin nuorten
mielestä. Kaikki pilotin toiminnat kunnissa ja työpajoihin sekä toimintaan osallistuneet yhdistykset on luetteloitu liitteissä 2-3.
Kohderyhmältä pilotoinnin aikana kerätyistä palautteista nousi esiin, että useat yhdistysten
toiminnat olivat aiheeltaan kiinnostavia ja tarpeellisia, esimerkiksi Raha-asiaa nuorille.
Luontoretket olivat todella suosittuja ja nuoret saivat retkillä tuntea luonnossa liikkumisen
voimaannuttavan vaikutuksen ja samalla tietoa luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista, kuten metsästys ja kalastus.
Toimintamallin pilotoinnin kautta rakentui Tolokkua elämää -elämän hallinnan eväitä nuorille- Meri-Lapin toimintamalli (kaavio2). Tolokkua elämää- pilotin tarkoituksena on ollut
tuoda esille eri yhdistysten osaamista ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia nuorille. Tolokkua elämää Meri-Lapissa- toimintamallin avulla nuorten työpajaohjaajat sekä nuorisotyöntekijät saavat tietoa siitä, millaista tukea ja toimintaa alueen yhdistyksillä on tarjota nuorille.
Toimintamalli on nuorten tarpeista lähtevä työpajojen sarja, joka toteutetaan yhteistyössä
nuorisotyöntekijöiden ja yhdistystoimijoiden kanssa. Työpajoista muodostuu osaamispolku, jonka varrella nuoren elämänhallinnan taidot ja mahdollisuudet oman hyvinvoinnin
parantamiseen lisääntyvät. Työpajojen teemat ovat elämänhallinta (mm. kotitaloustaidot ja
raha-asiat). liikunta ja virkistys (mm. luontoretket), taide (mm teatteri-ilmaisu, kuvataide)
ja terveys (erityisesti mielenterveys). Tolokkua elämää Meri-Lapissa- toimintamallin käyttö
vahvistaa nuorten hyvinvointia ja osallisuutta elämänhallinnan lisääntymisen ja yhteisöön
kiinnittymisen kautta.
Toimintamallin työpajojen avulla kohderyhmän kokeman psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn muutos parempaan ja yhteistoimintaverkoston rakentuminen sektoreiden välille luo pysyvyyttä toimintamallille. Toimintamallin käyttö tulevaisuudessa lisää vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja sen resurssien hyödyntämistä.
Työpajojen kautta nuoret saavat apua elämänhallintaansa sekä mahdollisuuden tutustua
erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin ja näin ollen kiinnostua jostain aktiviteetista. Nuoren
vapaa-ajan harrastukset lisäävät nuoren hyvinvointia sekä lisäävät nuorten osallisuuden
tunnetta.
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Kaavio 2: Tolokkua elämää Meri-Lapissa – toimintamalli
Syyskuussa keskusteltiin toiminnassa mukana olleitten työpajaohjaajien ja kuntien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Keskusteluiden yhteydessä haluttiin tietää: Mikä toiminnassa oli
ollut hyvää ja mikä huonoa? Millaista toimintaa halutaan jatkaa yhdistysten kanssa? Miten
yhteydenoton halutaan toimivan? Mistä tiedon yhdistyksistä löytää keskitetysti?
Kyselyn vastauksien perusteella hankkeen hyötyjä ovat olleet uudet sisällöt ja toimintamuodot ja niiden tuoma vaihtelu perustoimintaan. Uudet kontaktit ja sosiaalisen verkoston
laajeneminen on myös koettu arvokkaaksi vastaajien keskuudessa. Hankkeessa mukana olleille nuorisotyön tekijöille hanke on tarjonnut uutta sisältöä, verkostoitumista, kontakteja
sekä tietoisuutta yhdistysten matalan kynnyksen tuesta ja toiminnasta nuorille. Yhdistystoimijoille hanke on tarjonnut mahdollisuuksia olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa nuorille suunnattuja osallisuutta vahvistavia sisältöjä. Yhdistystoimijoiden palveluiden avautuminen nuorisotoimijoille on tuottanut myös hankkeen ulkopuolista yhteistyötä
toimijoiden välille ja täten kasvattanut yhdistysten ja julkisen sektorin yhteistyötä.
Työpajojen suunnittelussa otettiin huomioon kohderyhmän nuorten haasteellinen tilanne
ja mahdolliset ongelmat arjenhallinnassa ja kyselyn perusteella Tolokkua elämää- toiminta
on tuonut kohderyhmälle osallisuuden ja voimaantumisen kokemuksia sekä ohjannut nuoria toisten nuorten pariin.
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4.2. Maantieteellinen ja kohderyhmän toteutuminen
Hankkeessa tehdyt kuntakierrokset ulottuivat kaikkiin alueen kuntiin ja yhteistyötä kuntatoimijoiden kanssa tehtiin kaikissa kunnissa. Alue on laaja, mutta hankkeen työntekijät olivat säännöllisin väliajoin yhteydessä alueen kuntiin monin eri tavoin kuntakierrosten aikana, toimijatapaamisissa ja Tolokkua elämää – pilotissa.
Tolokkua elämää – pilotoinnissa toimintaa oli kaikissa alueen kunnissa Tervolaa lukuun ottamatta. Kaikissa hankkeen kunnissa ei ole kiinteää työpajatoimintaa vaan nuoret on tavoitettu hankkeen toimintaan etsivien nuorisotyöntekijöiden ja nuoriso-ohjaajien avulla. Tervolassakaan ei ole säännöllistä työpajatoimintaa, mutta hanketyöntekijät tapasivat nuorten
parissa työskentelevät muutaman kerran. Tapaamisissa keskusteltiin, millainen toiminta
sopisi heidän nuorilleen. Yhteistyöstä sovittiin, että Tervolan kohderyhmän nuoret ovat tervetulleita osallistumaan kaikkeen hankkeen toimintaan ja kaikista toiminnoista tiedotettiin
kunnan yhteyshenkilöitä.
Hankesuunnitelmassa kohderyhmän määräksi oli merkitty 200 työtöntä nuorta ja hankkeessa päästiin119 osallistujaan kohderyhmästä. Hankesuunnitelmassa mainittu määrä oli
hieman ylimitoitettu alueen työpajojen nuorten määrään nähden.
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5 SEURANTATIEDOT
Hankkeen edistymistä seurattiin jokaisen maksatusten yhteydessä seurantaraportin ja seurantaindikaattoreiden avulla. Seurantaraportissa kerrottiin aina jokaiseen maksatushakemukseen hankkeen keskeiset toimenpiteet ja saavutetut osatavoitteet. Jos tavoitteita ei saavutettu, myös sekin ilmeni seurantaraporteissa.
Seuranindikaattoreiden avulla seurattiin hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden määrää.
Seurantaindikaattoreihin tieto tuli EURA2014- palveluun syötettyjen aloitus- ja lopetuslomakkeiden tiedoista. Hankkeeseen osallistuneet toimijat ja kohderyhmän nuoret täyttivät
hankkeeseen tullessaan aloituslomakkeen ja hankkeesta poistuessaan lopetuslomakkeen.
Lomakkeista saatiin tieto osallistujien iästä, sukupuolesta, työstatuksesta, työttömyyden
kestosta, koulutustasosta sekä osallistujan arvio omasta työkunnostaan.
Hankkeen osallistuneiden kokonaismäärä oli 205, joista naisia 108.
Työpajoilla nuorten määrä vaihtelee jatkuvasti ja toiminnossa olikin mukana vaihteleva
määrä nuoria. Hankesuunnitelmassa kohderyhmän määräksi oli arvioitu 200 työtöntä
nuorta ja hankkeessa oli mukana 111 työtöntä ja 8 eri syistä työelämän ulkopuolella olevaa
alle 29 – vuotiasta nuorta. Muutamaa aloituslomaketta ei voitu kirjata EURA2014:aan puutteellisten tai virheellisten tietojen vuoksi. Hankesuunnitelmassa mainittu määrä oli hieman
ylimitoitettu alueen työpajojen nuorten määrään nähden. Kohderyhmän osallistujia Tolokkua elämää- pilotoinnissa oli yhteensä 339, joten nuoret tavoitettiin useaan kertaan.
Osallistujien kokonaismäärä hankkeessa oli yhteensä 205 henkilöä. Kokonaismäärässä
päästiin lähelle tavoitetta, joka oli 240. Tämä kertoo sen, että hankkeessa tavoitettiin hankesuunnitelmaa enemmän julkisen sektorin ja järjestökentän toimijoita. Tämä on hyvin positiivinen asia, koska hankkeessa oli tavoitteena tuoda tunnetuksi kunnille järjestöjen tuottamaa hyvinvointia ja osallisuutta kunnan asukkaille ja varsinkin hankkeen kohderyhmälle,
työelämän ulkopuolella oleville nuorille.
Hanke oli kolmannen sektorin toteuttama ja hankkeessa seurattiin myös sitä, montako yhdistystä hankkeessa tavoitettiin. Hankkeen indikaattoreissa ei yhdistysten määrää erikseen
kysytty. Organisaatioiden osallistujatietoja ja määriä kysyttäessä seurantaraporttiin pystyttiin kirjaamaan vain ne yhdistykset, joilla on Y-tunnus. Pienillä yhdistyksillä ei ole tarvetta
Y-tunnukselle ja tämän vuoksi niitä ei voinut osallistujatietoihin kirjata. Hankkeen työntekijät kirjasivat talteen kaikki hankkeeseen osallistuneet yhdistykset. Y-tunnuksen omaavia
yhdistyksiä hankkeessa on ollut mukana 104 (yhteensä 136), koulutusorganisaatioita 6 ja
4 säätiötä.
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6 HAKIJAN OSAAMINEN JA OHJAUSRYHMÄ
6.1. Hakijan osaaminen
Hankkeen hallinnoijalla, Majakka ry:llä, oli ennestään laaja toimijaverkosto ympärillään ja
hankkeen avulla Majakka ry kasvatti edelleen laajaa verkostoaan. Hallinnoija on yhdistysten yhteinen edunvalvoja ja jäsenyhteisöjä on yhteensä 73.
Hakija on voinut hyödyntää hankkeessa omaa vuosien varrella muodostunutta, noin 300
organisaatiotoimijan, verkostoa. Hankkeessa syntyi järjestöjen nuorten elämänkaariverkosto (NEO), joka koostui yhdistysten lisäksi nuorten parissa työskentelevistä kuntatoimijoista ja nuoriin liittyvien hankkeiden toimijoista.
Hankkeen eri osatavoitteisiin liittyvät toiminnat lisäsivät tuensaajan yhteistyötä erilaisten
toimijatahojen kanssa ja toisaalta osatavoitteisiin pääsyä helpottivat hakijan valmiiden yhteistyöverkostojen asiantuntijuus. Hankkeen avulla tuensaajan koko organisaatioon saatiin
huomattava määrä tietoa nuorten tuen ja toiminnan tarpeista syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhdistysten tarjoaman tuen, toiminnan ja palveluiden avulla.

6.2. Hankkeen riskiarviointi
Hankesuunnitelmaan oli kirjattuna suurimpana riskinä riittävän ajan löytyminen paikallisella tasolla kunnissa. Tähän riskiin pyrittiin vastaamaan henkilöstön resursoinnilla, joka
toimisi kuntien ja järjestöjen yhteisenä tukena. Hanketyöntekijät tukivat molempia toimijoita, mutta meneillään oleva maakunta- ja sote- uudistus täytti kuntatoimijoiden työpäivät
niin, ettei yhteisille tapaamisille ja järjestökentän kuulemiselle tahtonut riittää aikaa.
Hankkeen päämääränä oli järjestöjen matalan kynnysten tuen, toiminnan ja palveluiden yhteensovittaminen täydentämään sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuvaa palvelurakennetta ja asiakkuuksia. Tämä on pitkä prosessi, joka sote- myllerryksen aikana ei ole vielä
toteutunut. Muutokset vaativat jatkuvaa vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa ja hanketyöntekijöiltä halua oppia ja omaksua uutta. Tässä apuna olivat hanketiimin ja ohjausryhmien kokoukset sekä olemassa olleiden verkostojen tuki hanketyöntekijöille.
Riskinä pidettiin myös hankkeen lyhyttä toteutumisaikaa ja riittämättömiä henkilöresursseja. Tämän riskin minimisoimiseksi hankkeessa tehtiin rajauksia ja keskityttiin hankkeen
olennaisiin toimenpiteisiin, jotta hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet saavutettaisiin.
Tolokkua elämää- pilotoinnin riskinä oli se, ettei kohderyhmälle suunnattuun toimintaan
oltu varattu kustannuksia. Tämä riski poistui, kun rahoittaja teki kustannuspaikkasiirron
ostopalveluista kohderyhmää varten ja vuoden 2017 aikana järjestettiin pilotoinnissa runsaasti yhdistysten tarjoamia tuen, toiminnan ja harrastusten esittelyjä.
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6.3. Hankkeen ohjausryhmä
Hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet hankkeen alueen kuntien perusturvajohtajat
sekä edustajat LPSHP: sta, Ammattiopisto Lappiasta, Lapin ammattikorkeakoulusta sekä
päärahoittajalta (Liite 4). Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 9 kertaa.
Ohjausryhmän kokousten hyväksytyt pöytäkirjat on lisätty maksatushakemusten liitteenä
EURA2014- palveluun.
Ohjausryhmä toimi hankkeen laajempien kokonaisuuksien ja tavoitteiden seuraajana. Ohjausryhmä antoi hankkeelle ideoita ja ohjasi hankehenkilöstöä. Myös kuntien edustajat ottivat vastuuta oman kuntansa osalta hankkeen etenemisestä. Ohjausryhmäläiset seurasivat
erityisesti tuloksia ja niiden käyttökelpoisuutta.
Ohjausryhmän tehtävänä oli myös välittää tietoa hankkeen ja edustamansa organisaation
välillä. Ohjausryhmä seurasi hankkeen toteuttamista, tulosten määrää ja laatua, varainkäyttöä sekä poikkeamia hyväksytystä projektisuunnitelmasta. Kaikissa ohjausryhmän kokouksissa ohjausryhmälle esiteltiin hankkeen taloudellinen tilanne ja esiteltiin maksatuskauden
toimintaraportti ja kerrottiin suunnitellusta tulevasta toiminnasta.
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7 HANKKEEN VERKOSTOITUMINEN
Hyvinvointia yhteistyöllä - hankkeen nimikin jo kertoo, että hankkeessa tehtiin paljon yhteistyötä laajalla alueella. Tämä toteutuikin erinomaisesti, koska hankkeen hallinnoijalla,
Majakalla, oli jo laaja verkosto ympärillään pitkään alueella toimineena jäsenyhdistyksiensä
edunvalvojana. Hankkeella oli mahdollisuus hyödyntää jo olemassa olevia verkostoja laajentaakseen omaa verkostoaan.
Tolokkua toimintaa- pilotin kautta verkostoituminen muiden alueen hankkeiden kanssa on
ollut vaivatonta. Lapin ammattikorkeakoulun ja Kemin Työhönvalmennussäätiön hallinnoiman SOKU-hankkeen (Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen- hanke, 2015- 2018, ESR, hankekoodi S20203) kanssa yhteistyötä on
tehty Tolokkua toimintaa-pilotin kautta. Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa- hankkeen
projektikoordinaattori on ollut myös mukana SOKU- hankkeen ohjausryhmässä. SOKUhankkeen kohderyhmänä oli 18- 30- vuotiaat sosiaalista kuntoutusta tarvitsevat nuoret, joiden elämänkulkuun liittyi koulutuksen ja/tai työn puute, työ- toimintakyvyn vajeita, huonoosaisuutta, itsenäistymiseen ja elämänhallintaan liittyviä pulmia ja osallistumattomuutta.
Tolokkua elämää-pilotissa tehtiin yhteistyötä myös Kemin Lämäreiden hallinnoiman
SOPPI- hankkeen (Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössähanke, 2015- 2018, ESR, hankekoodi S20129) kanssa. SOPPI- hankkeen päätavoitteena
on kehittää ja kokeilla paikallisten seurojen ja kuntien yhteistyöhön perustuvia ennakoivia
hyvinvointipalveluja työelämän ulkopuolella olevien nuorten osallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi. Soppi-hankkeen työntekijä oli mukana myös sähköisen alustan kehittäjäryhmässä.
Yhteistyötä on tehty myös Keminmaassa toimivan Pohjantähti Opiston hallinnoiman ERTUhankkeen (Erityistukea elämään- hanke, 2015- 2017, ESR, hankekoodi S20081)
kanssa. ERTU- hankkeen päätavoitteet olivat osatyökykyisten nuorten yksilöllisen toimintakyvyn vahvistaminen, työllistymisen ja opiskelun esteteiden kartoittaminen ja poistaminen sekä uusien työpaikkojen tai opintopolkujen löytäminen. ERTU- hankkeen työntekijä
on ollut hankkeen sekä omien yhdistysten kautta NEO- verkostossa.
Tolokkua elämää-pilotissa yhteistyötä on ollut paljon myös Tornion työvoimalasäätiön hallinnoiman Starttipaja Stara – hankkeen (2015 - 2018, ESR, hankekoodi S20307)
kanssa. Starttivalmennus -hankkeen tavoite on luoda pysyvä matalimman kynnyksen työpajatoiminto. Hankkeen keskeisin tavoite on saavuttaa ne asiakkaat, jotka eivät ole aktivointitoimenpiteiden piirissä ja jotka erinäisistä syistä ovat pudonneet tai ovat putoamassa työelämästä. Hankkeen kohderyhmää ovat 15 - 60- vuotiaat syrjäytyneet syrjäytymisuhan alaiset torniolaiset henkilöt. Ensimmäiset Tolokkua elämää- työpajat järjestettiin Torniossa
Stara – hankkeen kanssa yhteistyössä ja Stara-hankkeen nuoret ovat osallistuneet ohjaajineen talviliikuntapäivään, kevätretkeen sekä syysretkeen.
Hankkeilla, jotka kuuluivat ESR toimintalinja 5:een, oli myös tapana kokoontua säännöllisesti ns. hankekahveille. Hankekahvit toimivat tärkeänä vertaistukena ja toiminnan tiedotus- ja suunnittelukanavana. SOKU- ja SOPPI- hankkeen nuoria Kemistä on ollut mukana
myös Tolokkua elämää- pilotin toiminnoissa ja retkillä. SOPPI-hanke on ollut mukana suun-
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nittelemassa Kemin Tervahallin liikuntatunteja ja toiminut siellä liikunnan ohjaajana. Yhteistyö toisten hankkeiden kanssa on auttanut Tolokkua toimintaa- pilotoinnissa, sähköisen
alustan kehittämistyössä sekä NEO- verkoston kautta saatuna asiantuntijuutena.
Yhteystyö Lapin Sosiaali- ja Terveysturvayhdistyksen hallinnoiman Järjestötieto järjestykseen- hankkeen (STEA:n rahoittama) on ollut myös kiinteästi mukana koskien tiedontuotannonsuunnitelmaa. Hankkeen kanssa kehitettiin yhteistyössä kysely ylitorniolaisille
järjestöille. Järjestötieto järjestykseen- hankkeen päätavoitteina on lappilaista järjestökenttää koskevan tiedontuotannon kehittäminen vastaamaan yhdistysten, kuntien ja muiden
toimijoiden tarpeita sekä edistää järjestöjen tunnettavuutta ja näkevyyttä kuntalaisille ja
maakunnallisessa päätöksenteossa. Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry toimii pilottiyhdistyksenä kyseisessä hankkeessa 11 muun toimijan kanssa.
Tolokkua toimintaa- pilotissa vuoden 2016 keväällä tehtiin yhteistyötä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallinnoiman Miehinen juttu- hankkeen (2015 – 2016, rahoittajana
THL, LPSHP ja Lapin AMK) kanssa Ylitorniolla järjestämällä yhteistyössä Hyvinvointipiste
nuorille suunnattuun tapahtumaan. Miehinen juttu- hankkeessa painopiste on ollut 16- 29
vuotiaille ja yli 60 vuotiaille miehille suunnatuissa toiminnoissa. Hyvinvointipistettä yhteistyössä oli järjestämässä myös HUMAK:n hallinnoima MOP-hanke (Lapin nuorten MOP –
monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen koordinaatiohanke, ESR, 2015 -2018,
hankekoodi S20436)
Yhteistyötä hankkeessa on tehty myös Luotolan Nuoret ry:n hallinnoiman Isosisko ja Isoveli -hankkeen (2014 -2017, STEA) kanssa. Isosisko ja Isoveli- hankkeen tavoitteena oli
kehittää Kemin alueella tehtävää sukupuolisensitiivistä työtä sekä tukea sitä kautta monipuolisesti lasten ja nuorten kasvua. Hankkeen työntekijä oli mukana sähköisen alustan kehittäjäryhmässä sekä mukana koordinoimassa Hyvinvointia järjestöistä-messuilla lokakuussa 2017.
Tolokkua toimintaa- pilotointi toi yhteistyökumppaniksi myös Suomen Mielenterveysseuran, joka järjesti Suomen mielenterveysseuran rekisteröimän ryhmämallin Löydä oma
tarinasi®- työpajan nuorille.
Keväällä 2017 alkoi yhteistyö PATU- hankkeen (Paljon tukea tarvitsevat - Paljon tukea
käyttävät- kehittämishanke, rahoittajana kuntayhtymät ja valtio, 2015 -2017).
Yhteisiä tapaamisia on ollut helmikuun 2018 loppuun mennessä 4, joihin kutsuttiin alueen
aktiivisia yhdistyksiä. Tapaamisissa on annettu ehdotuksia PATU- hankkeessa tuotettuun
OmaInfo - lomakkeeseen sekä keskusteltu yhdistysten merkityksestä ja suunniteltu yhteistoiminnan jatkoa ja teemaa.
Hankkeella on ollut yhteistyötä myös toisen Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry:n hallinnoiman hankkeen Yhtä köyttä – Kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet Länsi-Pohjassa (Peräpohjolan Leader, Outakaira Tuottamhan Leader, 2017- 2020, hankekoodi
21673) kanssa. Yhteistyö hankkeiden välillä on keskittynyt yhteisiin rajapintoihin, joita
ovat olleet järjestöjen sähköinen hyvinvoinnin ”palvelutarjotin” ja järjestöjen tiedontuotanto.
Tiivistä yhteistyötä on tehty LPSHP:n PTH-yksikön kanssa yhteisissä hanketiimin palavereissa, joita pidettiin joka toinen kuukausi. Hanketiimi on tukenut ja tarjonnut asiantuntijuuttaan hankehenkilöstölle koko hankkeen ajan.
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Työpajanuoret ovat tutustuneet hankkeen avulla myös Kemissä sijaitsevaan Toivola-Luotolan Maahanmuuttajien kohtaamispaikka Mikseriin.
Hankkeella on ollut yhteistyötä Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiön Merivan kanssa.
Merivan uravalmennusryhmille järjestettiin tutustumiskäyntejä Järjestökeskus Majakkaan
ja Merivan kautta hankkeeseen on tullut työkokeiluun kaksi nuorta.
Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat olleet edellisten lisäksi tiiviisti alueen kuntien etsivät
nuorisotyöntekijät, nuorisotoimi sekä kuntien nuorten työpajat (esim. Kemi Factori, Kemin
Takitsu, Takitsun Lumistudio, Stara starttipaja). Keminmaan kunnan etsivät nuorisotyöntekijät ovat olleet mukana myös NEO-verkoston tapaamisissa.
Hankkeessa on verkostoiduttu ja tehty yhteistyötä myös alueen koulutusorganisaatioiden
kanssa. Kokemustiedonkeruu pilotissa Lapin ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat tekivät kokemustiedosta kyselyä monin eri tavoin. Lapin ammattikorkeakoulu oli mukana järjestämässä lokakuussa 2017 Hyvinvointia ja elinvoimaa järjestöistä verkostopäiviä
ja messuja 10/2017.
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8 HANKKEEN TALOUS
Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on seuraavassa taulukossa, joka oli sama kuin hankesuunnitelmassa esitetty kustannusarvio.
Hankkeen kustannukset

€

Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Kohderyhmäkustannukset
Muut kustannukset
Flat rate
Hankkeen tulot

293 461
5000
2500
0
49 890
0

Kustannukset yhteensä

350851

Taulukko 1: Hankkeen kustannusarvio
Hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma, joka oli myös sama kuin hankehakemuksessa,
on kuvattuna seuraavassa taulukossa.
Hankkeen rahoitus yhteensä

€

% nettokustannuksista

ESR:n ja valtion rahoitus

280 681

Kuntien rahoitus: ulkopuolinen rahoitus

58 942

16,80 %

Yksityinen rahoitus: tuensaajan
oma rahoitus

11 228

3,20 %

Rahoitus yhteensä

350 851

100 %

80 %

Taulukko 2. Hankkeen rahoitussuunnitelma.
Hankkeen kaikki kustannukset ovat kertyneet hankehenkilöstön palkkakustannuksista,
kohderyhmäkustannuksista ja ostopalveluista. Hankkeen Flat rate- kustannuksiin ovat sisältyneet hankkeen alkuvaiheessa tehdyt laitekustannukset: kannettavat tietokoneet ja
matkapuhelimet sekä kaikki muu hankkeeseen liittyvät kustannukset.
Vuoden 2016 lopussa tehtiin rahoittajalle esitys, josta rahoitussuunnitelmassa ostopalveluille varatuista 7500 €:sta kohdennettaisiin osa kohderyhmälle.
Kohderyhmälle suunnattuja kustannuksia käytettiin Tolokkua elämää- pilotoinnin työpajojen ja pilotoinnissa tehtyjen retkien kustannuksiin.
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9 ARVIOINTI JA RAPORTOINTI
Hankkeen toimintaa on arvioitu koko hankkeen ajan hankkeen toimintasuunnitelman toteutumisen kuin Majakka ry:n omien vuosittaisten arviointimittareiden avulla. Hankehenkilöstö on jaksottanut toimintaansa työsuunnitelmien avulla ja pitäneet työaikakirjanpitoa.
Hankehenkilöstö on arvioinut toimintaansa myös Majakan itsearviointilomakkeen kautta.
Päärahoittajalle on toimitettu jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä seurantaraportit,
joista on selvinnyt maksatuskauden aikana hankkeessa tehdyt toimenpiteet. Hankkeen seurantaindikaattoreista on ilmennyt hankkeen osallistujamäärä sekä muut asiat, joita indikaattoreissa tilastoitiin.
Hankkeen Tolokkua elämää- pilotoinnissa alkaessa kohderyhmän nuorten ja heidän ohjaajiensa keskusteltiin yhdessä, millaisesta yhdistysten tarjoamista toiminnoista nuoret ovat
kiinnostuneet ja minkä sisältöistä toimintaa työpajoilta haluttiin. Myös työpajojen jälkeen
on tehty palautekyselyitä nuorilta, työpajaohjaajilta sekä nuorisotyöntekijöiltä. Näiden palautteiden perusteella on suunniteltu pilotoinnin jatkotoimintaa.
Loppuvuodesta 2017 hankkeessa tehtiin kysely Tolokkua elämää- pilotoinnissa mukana olleille työpajaohjaajille ja kuntien etsiville nuorisotyöntekijöille. Vastauksien perusteella
hyötyjä Tolokkua elämää- pilotoinnissa ovat olleet uudet sisällöt ja toimintamuodot ja niiden tuoma hyöty työpajanuorille. Nuorten parissa työskentelevät katsoivat arvokkaaksi uusien kontaktien muodostumisen ja sosiaalisen verkoston laajenemisen. Kysymysten perusteella työpajanuorille tarvitaan jatkossakin tiedottamista yhdistysten tarjoamista matalan
kynnyksen palveluista. Työpajanuorten vaihtuessa olisi hyvä jos tietoa saataisiin määrätyin
väliajoin.
Palautekeskusteluista ilmeni myös, että yhteistoiminnan muotojen rakentaminen yhdistysten ja nuorisotyön toimijoiden välille tulee olla aktiivista ja konkreettista. Katsottiin, että
Tolokkua elämää- pilotoinnissa alkaneen yhdistysten toiminnan esittelyjen pitää olla säännöllisiä, jotta tietoisuutta sosiaali- ja terveysalan yhdistysten sekä vapaa-ajan yhdistysten
toiminnan tuomista nuorten ja nuorisotyöntekijöiden tietoisuuteen. Lisäksi toivottiin, että
tutustumisia yhdistysten tarjoamiin koulutuksiin ja tukeen olisi käytännössä myös jatkossa.
Tiedottaminen olisi voinut hankkeen aikana olla osan mielestä hieman aktiivisempaa, mutta
pääosin tiedottamiseen oltiin tyytyväisiä.
Hyvinvointitarjotinta rakennettaessa palautetta sivuston toiminnasta ja tuotekorttien täyttämisessä on kerätty yhdistyksiltä ja NEO- verkostolta. Tarvittaessa rakenteeseen ja toimivuuteen on tehty muutoksia saatujen käyttäjäkokemuspalautteiden myötä.
Helmikuussa 2018 hankkeen sidosryhmätoimijoille tehtiin kysely, jossa kysyttiin hankkeen
vaikuttavuutta ja tunnettavuutta. Hankkeeseen vastanneista suurin osa oli yhdistystoimijoita ja seuraavaksi kunnan työntekijät ja pieni osa yrityksen edustajia.
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Sidosryhmäkyselyn vastaajat
Yritys
7%
Kunta tai
kuntayhtymä
40 %

Yhdistys

Yhdistys
53 %

Kunta tai kuntayhtymä

Yritys

Kaavio 3. Sidosryhmäkyselyyn vastaajien jakauma
Suurin osa vastaajista, 53.3 %, tunsi hankkeen päämäärän ja tavoitteet hyvin ja loput 46,7
% kohtalaisesti. Sidosryhmätoimijoilta kysyttiin myös, miten he tuntevat hankkeen toimintaa ja vastaukset jakautuivat kaavion 4 tavoin.

Hankkeen toiminnan tuntemus

0,00%

10,00%

20,00%

Huonosti

30,00%

40,00%

Kohtalaisesti

Kaavio 4. Hankkeen toiminnan tuntemus

50,00%

Hyvin

60,00%
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Kyselyn vastaajilta kysyttiin, kuuluvatko he hankkeen ohjausryhmään tai johonkin muuhun
verkostoon? Nuorten parissa työskentelevien ja NEO- verkoston vastausprosentit olivat
ilahduttavan runsaat.

Verkosto yhteys

14 %

Hankkeen ohjausryhmän tai
hanketiimin jäsen

14 %

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunta

14 %

Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan
kehittäjäverkosto (VALIKKO)
Nuorten elämänkaariverkosto
(NEO-verkosto)

29 %
7%

22 %

Työpaja / jokin muu
Ei mihinkään näistä

Kaavio 5. Vastaajan taustaorganisaatio
Kyselyssä vastaajia pyydettiin arviomaan muutamaa väittämää hankkeen toiminnasta.
Onko hankkeen toiminta ollut tarpeellista sekä selkeää ja näkyvää? Oliko tiedottaminen ollut riittävää? Millaista yhteistyö ja vuorovaikutus ovat olleet hankkeen kanssa? Vastauksien
perusteella hankkeen toiminta oli ollut tarpeellista, yhteistyö hedelmällistä sekä vuorovaikutus hankkeen kanssa sujuvaa. Hankkeen tiedottamisessa oli ollut osittain puutteita vastaajien mielestä sekä hankkeen toiminnan näkyvyydellä ja selkeydellä.
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Kaavio 6. Hankkeen toiminnan arviointi
Vastaajien oli mahdollista myös sanallisesti kommentoida hankkeen toimintaa:


”Tiedottaminen on haastava sektori. Jos sitä pitää tehdä oman toimen ohella pienessä organisaatiossa, tieto tuppaa jäämään pienen piirin sisälle. Siihen (sekä tulosten levittämiseen) liittyvissä
asioissa on 95 %:lla hankkeista parantamisen varaa.”



”Hieno hanke!”



”Tiedottamista on ollut ja näkyvyyttä mutta ehkä jossakin kohtaa olisi ollut hyvä aina kerrata yleisölle hankkeen päämäärää ja tavoitteita.”



”Yhteistyö on ollut konkreettista toisin kuin monessa muussa hankkeessa.”

Tolokkua elämää- pilotointi oli tärkeä osa hankkeen päämäärään pääsemisessä ja kyselyssä
haluttiin tietysti kartoittaa sidosryhmien arviota pilotoinnin onnistumisessa.

Kaavio 7. Tolokkua elämää pilotoinnin vaikutusten arviointi
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Kyselyn lopuksi sidosryhmältä kysyttiin hankkeen osatavoitteiden onnistumisesta.
OSATAVOITE
Yhdistysten, julkisen sektorin sekä muiden toimijoiden yhteistyön
lisääminen
Yhdistysten tuottamat matalan kynnyksen palvelut kootaan
hyvinvointitarjottimeksi

EI LAINKAAN

JONKIN
VERRAN

HYVIN

EN OSAA
SANOA

0.0%

33.3%

60.00%

6.7%

0.0%

26.7%

46.6%

26.7%

Luodaan yhdistysten hyvinvointitarjottimen sähköisen alustan rakenne
Yhdistysten matalan kynnyksen palvelut löytyvät keskitetysti sähköisen
alustan Toimintaa- ja tukea- osiosta (sivusto aukeaa 5/2018)

0.0%

26.7%

53.3%

20.0%

0.0%

26.7%

46.6%

26.7%

Yhdistysten käyttäjälähtöisen tiedonkeruu suunnitelman laatiminen

0.0%

20.00

46.7%

33.3%

Taulukko 3. Arviointi hankkeen osatavoitteiden toteutumisesta
Vastaajien mielestä yhdistysten, julkisen sektorin sekä muiden toimijoiden yhteistyön lisääminen hankkeen avulla onnistui hyvin. Kysymyksiin hyvinvointitarjottimesta ja sähköisen
alustan rakenteen onnistumiseen ei ollut osattu vastata, johtuen siitä, että sivusto aukeaa
vasta myöhemmin. Ainoastaan niillä, jotka ovat osallistuneet sähköisen alustan ja hyvinvointitarjottimen kehittämiseen ja arviointiin, on ollut tietoa niistä. Sidosryhmien vastauksien perusteella hanke on onnistunut tavoitteissaan keskimääräisesti hyvin. Hanke on katsottu tarpeelliseksi ja hankkeen kanssa yhteistyö hedelmälliseksi. Tolokkua elämää – pilotoinnin vaikutuksista koettiin osallistamisen ja yhdistysten toiminnan esille tuomisen nuorille onnistuneen hyvin. Hankkeen tiedottaminen olisi voinut olla tehokkaampaa ja toiminnan hieman selkeämpää.
Sidosryhmäkyselyllä saatiin erittäin arvokasta tietoa siitä, mitä hankkeessa saavutettiin ja
mitä olisi voitu tehdä paremmin.
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10 HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN JUURRUTTAMINEN
Hankkeessa koottu järjestöjen nuorten elämänkaariverkosto (NEO) jatkaa toimintaansa
hankkeen päättymisen jälkeenkin. Verkoston toimijat näkivät tärkeäksi yhteisen vuoropuhelin ja kehittämisen jatkamisen. Jatkossa verkoston toimintaan toivottiin mukaan myös lisää nuoria. Verkoston yhdistystoimijat pitivät tärkeänä, että verkosto jatkaa toimintaansa
ja yhdessä kehittää ja tuo esille nuorille tarkoitettua toimintaa ja palveluita. Jatkossa verkoston jäsenet halusivat mukaan kokoontumiseen myös enemmän nuoria, jotka kertoisivat
verkostolle nuorten tarpeista.
Järjestötietopalvelussa sijaitseva hyvinvointitarjotin tuo tiedon tarvitseville yhdistysten
tarjoamasta tuesta, toiminnasta ja palveluista nuorille. Yhdistysten on oltava jatkossa aktiivisia yhteystietonsa ja tuotekorttiensa täyttämisessä. Vain näin yhdistysten tarjoama hyvinvointia tuottavat palvelut ovat keskitetysti löydettävissä niin nuorille, nuorten parissa työskenteleville sekä terveydenalan työntekijöille.
Sähköisen alustan hyvinvointitarjottimen rakenne ja toimintaperiaatteet ovat mallinnettavissa muiden järjestökenttien käyttöön vaivattomasti.
Tolokkua elämää Meri-Lapissa – toimintamallin avulla nuorten parissa työskentelevät ja yhdistystoimijat verkostoituvat lisää ja toimintamallista tulee yhdistävä tekijä nuorten työpajojen, etsivien nuorisotyöntekijöiden sekä yhdistystoimijoiden välille.
Työpajojen ja yhdistystoimijoiden toimiessa toimintamallissa kerrotulla tavalla, he tuottavat osallisuutta ja lisäävät elämänhallintaa kohderyhmän nuorten keskuudessa.
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11 VIESTINTÄ
Hankkeen viestinnän visuaalinen ilme on noudattanut rahoittajan antamia graafisia ohjeita
yhdistettynä Pohjoisen yhteisöjen tuki-Majakka ry:n visuaaliseen ilmeeseen. Hankkeen hallinnoijalla on oma graafinen ohjeistuksensa, jota on noudatettu projektin tiedotteissa (esim.
esitteet, julisteet, messukalusteet, www-sivut, asiakirjat), julkaisuissa (artikkelit, raportit),
hallinnointimateriaaleissa (kokousmuistiot, lomakkeet), mainosmateriaaleissa (käyntikortit) ja koulutusmateriaaleissa (oppaat, esitykset, osallistumistodistukset), joissa on käytetty
myös graafisia tunnuksia rahoittajan ohjeiden mukaan. Sekä kirjallisessa että sähköisessä
materiaalissa on käytetty EU-lippulogoa, Euroopan unioni-ja Euroopan sosiaalirahastotekstejä, Vipuvoimaa EU:lta-tunnusta, ELY- keskuksen-, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin-,
Meri-Lapin kehittämiskeskuksen ja Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry:n graafista tunnusta.
Hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna hankkeelle laadittiin viestintäsuunnitelma, jota
on hankkeen aikana tarvittaessa päivitetty.
Hankkeen alussa hankkeesta tehtiin esite jaettavaksi yhteistyötahoille ja hankkeelle perustettiin blogisivusto Majakan blogin yhteyteen. Hankkeen työntekijät ovat päivittäneet hankekuulumisia epäsäännöllisin väliajoin blogiin.
Hankkeesta kerrottiin Länsi-Pohjassa ilmestyvässä Lounais- Lappi - lehden artikkelissa
hankkeen alussa vuonna 2015 ja hanketta esiteltiin myös Puheitta paras- tapahtumassa lokakuussa 2015 Kemissä sekä vuoden 2016 lopussa Lounais-Lappi teki artikkelin hankkeessa tehdystä kokemustiedonkeruusta.
Hanketyöntekijät esittelivät hanketta kuntakierroksilla infotilauksissa sekä kaikissa toimijatapaamisissa henkilökohtaisesti. Hanke ilmoitti Majakan hallinnoimassa järjestötietopalvelussa tiedottein ja erikseen kaikista tapahtumista tapahtumat- osiossa. Tapahtumista ilmoitettiin myös sähköpostein, puhelimitse sekä Majakan Facebook sivuilla. hanketta esiteltiin myös messuilla, seminaareissa sekä julistein.
Tolokkua elämää- pilotoinnin työpajoista ja retkistä tehtiin erilliset esitteet jaettavaksi
nuorten parissa työskenteleville ja yhdistystoimijoille.
Hankkeen lopulla tehdystä sidosryhmäkyselyn perusteella hankkeen viestintä ei kuitenkaan ehkä ollut tarpeeksi näkyvää tai sitä ei ollut tarpeeksi tasaisin väliajoin koko hankkeen
ajan.
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LIITTEET
Liite 1
Nuorten elämänkaariverkoston (NEO-verkosto) kokoonpano:
Luotolan Nuoret ry
Tornion 4H yhdistys
Perheiden talo ry
Kriisikeskus Turvapoiju
Tervolan nuorisoseura
Suunta 2000
Meri-Lapin CP-yhdistys
Pohjantähtiopisto
Kemin palloseura
Kemin Lämärit
Toivola-Luotolan Setlementti, Mikseri
Ylitornion MLL
Ylitornion 4H yhdistys
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Liite2: Tolokkua elämää- pilotoinnin toiminnat kunnissa

TOIMINTA
Löydä oma tarinasi- työpaja
Metsäretki Aavasaksalle 2016
Tutustuminen Järjestökeskus
Majakkaan
Miekkailun esittely /kokeilu
To Be Cool- rohkeustyöpaja 11–
12/2017
Kuvataide työpaja (4 kpl)
Jooga-esittely/harjoittelu (4 krt)
Tutustuminen Mikserin toimintaan
Tutustuminen Turvapoijun toimintaan
Infotilaisuus peliriippuvuuksista
Talviliikuntapäivä Kallilla
(3/2017)
Raha-asiaa nuorille- tilaisuus
(5/2017)
Raha-asiaa nuorille- tilaisuus
(6/2017)
Kevätretki Tervolan Kätkävaaraan 5/2017
Syysretki Aavasaksalle 9/2017
Arkiruokaa- työpaja (2 krt)
Jousiammunnan esittely/kokeilu
Ehkäisevä hyvinvointitietoa- työpaja
Kalastusyhdistyksen esittely/
kalastus
Lumikenkäilyretki Ainiovaaraan
Miehinen juttu: ruoan laitto
Aavasaksan retki (6/2016)

SIMO
x

KEMI

KEMINMAA

TORNIO

YLITORNIO
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
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Liite 3
Tolokkua elämää- pilotoinnissa ovat olleet mukana seuraavat yhdistykset ja säätiöt:
o

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry

o

Simon 4H yhdistys

o

Simon Riistanhoitoyhdistys

o

Ukkometot ry

o

Tornion kuvataideseura ry

o

Alatornion Ahjo ry

o

EHYT ry

o

Alkkulan maa-ja kotitalousnaiset ry

o

Pohjan Jousi ry

o

Kemin Latu ry

o

Länsi-Pohjan Miekkailijat ry

o

Kemin Martat ry

o

Kemin Lämärit ry

o

Kemin Latu ry

o

Takuusäätiö

o

Suomen Liikunta ry

o

Länsi-Pohjan Muistiyhdistys

o

Tervolan Ulkoilijat ry

o

Tervolan Eräkävijät ry

o

Tervolan Riistanhoitoyhdistys ry

o

Veitsiluodon kalamiehet ry

o

Länsi-Rajan Rasti ry

o

Teatteri Raja ry
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Liite 4
Ohjausryhmän kokoonpano
JÄSEN

ORGANISAATIO

AJANKOHTA

Teija Horsma

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

2015 - 2017

Anne Leppälä-Hast

Simo

2015 - 2017

Eeva Leukumaa

Ylitornio

2015 - 2018

Helena Hartikainen

Tervola

2015 - 2017

Leena Karjalainen

Tornio

2015 - 2018

Liisa Niiranen

Kemi

2015 - 2016

Martti Ainonen

Lapin ammattikorkeakoulu

2015 - 2018

Satu Kujala

Kemi-Tornionlaakson
tymä Lappia

Seija Parviainen

Keminmaa

2015 - 2017

Marja Kivekäs

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

2015 - 2018

Tuula Räihä

Lapin ELY-keskus

2015 - 2018

Liisa Irri

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

2015 - 2018

Tuula Huttunen-Koivumaa

Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry

2015 - 2018

Leena Liimatainen

Länsi-pohjan sairaanhoitopiiri

2017

Tuula Sundman- Rautio

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

2018

Marika Lassila

Tervola

2018

Eila Metsävainio

Keminmaa

2018

Outi Kääriäinen

Kemi

2016 - 2018

koulutuskuntayh- 2015 - 2018
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Liite 5
Tiedontuotannon kooste, kuntakierros kevät 2016 Majakka/ Hyvinvointia yhteistyöllä
Meri-Lapissa
Mitä tietoa kerätään

Mihin sitä tietoa käytetään, hyödynnettävyys

Miten tieto kerätään, millaisia välineitä ja menetelmiä käytetään

Kenelle tieto annetaan ja jaetaan

Jäsenrekisteri
(nimi, sukupuoli, ikä,
osoite) jäsenyyden kesto
Vapaaehtoistyön tunnit

tiedotus, avustusperuste,
historiatieto

Jäsenen oma ilmoitus

Liitto, piiri, rahoittaja, hallitus, toisille yhdistyksille

Toiminnan laajuuden mittaamiseen, toiminnan
suunnittelu ja kehittäminen, toimintakertomus,
avustushakemus, raportointi
Toiminnan laajuus, vaikuttavuus, toiminnan kehityskulku, tavoitettavuus
Toiminnan laajuus, avustushakemus, laadun tarkastelu
Toiminnan laajuus, ennakointitieto suunnitteluun

MLL sovellus

Liitto, piiri, rahoittaja, hallitus, toisille yhdistyksille

Nepton/Suomen naisvoimistelijat, osallistujalomake
Oma rekisteri

Liitto, piiri, rahoittaja, hallitus, toisille yhdistyksille

Tapahtumakalenteri

Liitto, piiri, rahoittaja, hallitus, toisille yhdistyksille

Toiminnan laajuus, toiminnan vaikuttavuus, toiminnan sisällön
kehittyminen. laadun tarkkailu ja varmennus
Toiminnan laajuus, saavutettavuus, avustushakemus

Oma kirjanpito, liiton
rekisteri

Liitto, piiri, rahoittaja, hallitus

Osallistujalistat, ohjaajan raportit

Liitto, piiri, rahoittaja, hallitus, toisille yhdistyksille

Historiatieto, asiantuntijuus, asiakas kiinnostavuus, tiedottamisen ja toiminnan kehittäminen

Oma kirjanpito, wwwsivujen laskurit, somen
antamat näkysyystiedot

Liitto, piiri, rahoittaja, hallitus,

Seurantatieto, muutoksen
ennakointi
toiminnan ja sisällön kehittäminen, vaikuttavuus

oma kirjanpito

Liitto, piiri, hallitus

Oma kysely, saatu palaute

rahoittaja, hallitus

Toiminnan vaikuttavuus,
aktiivisuus. toiminnan läpinäkyvyys
Toiminnan vaikuttavuus,
toiminnan tavoitettavuus,
toiminnan laatu
Historiatieto

Ankkuri-järjestelmä /
4H

MMM- suoritusperusteinen,
rahoittaja, liitto

oma kirjanpito

rahoittaja, hallitus

oma kirjanpito

Liitto, piiri, rahoittaja, hallitus, toisille yhdistyksille

Historiatieto

oma kirjanpito

hallitus

Toiminnan sisällön kehittäminen

oma kirjanpito

liitto

Elinvoimaisten eläinkantojen ylläpito, luonnonsuojelu

Sähköinen alusta
https://riistaweb.riista.fi/
Sähköinen alusta saalisilmoituksille, koordinaatit,
Nimenhuuto.com

Riistakeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Toimintaan osallistuneiden määrä
Ohjaajien/ tuomareiden /
vapaaehtoisten määrä
Tapahtumien määrä, retket, leirit (vrk, lkm)
Koulutusvuorokaudet: ohjaajat, tuomarit ja muut
toimitsijat
Kokoontumiskerrat/ kerhokerrat
Julkaisut ja medianäkyvyys: artikkelit, raportit,
selvitykset, kirjat, haastattelut, www-sivujen vierailut, some
Diagnoosit
Asiakastyytyväisyys
Perustetut nuorten yritykset: Työllistetyt nuoret ja
Nuorten palkkatiedot
Tukisuhteet/ asiakaskontaktit
Kokousten määrät: pykälämäärät & kokousosallistujat
Avustuskohteet Lions
Avustussummat
Kokemuskouluttajat/ luennoille osallistuvat ja
tyyppi
Riistakanta
Eläinkanta
Kaadetut eläimet/hirvet

Kaatolupien myöntäminen,
vastuullinen metsästys

Urheilujoukkueet: seurat:
harjoituskerrat ja peliin
osallistuminen

Aktiivisuustason mittaaminen

Liitto, piiri, rahoittaja, hallitus, toisille yhdistyksille

MMM, Metsästäjä liitto,
Joukkueelle, seuralle

