MUISTIO: Keski-Suomen ESR/TL2-hankkeiden 3. verkostotapaaminen
Paikka ja aika: JAMK / IT-Dynamo, Piippukatu 2, Waneri, 15.5.2012 klo 13.00–15.30
Osallistujat: Janne Laitinen (KEVÄT), Taina Era (KEVÄTi), Leila Kairaluoma (Motivoivaa), Susanna Uusitalo
(Paikko), Raija Lääperi (THL/KEVÄT), Heidi Lokkila (Paikko), Vuokko Joutsen (Osaamisella töihin), Jukka
Hietaniemi (YTT2), Anne Yli-Olli (LAPE), Ulla Kuvaja (LAPE), Anu Laasanen (Temo), Ilona Ukkonen (Temo),
Tuija Kautto (Voimalaitos), Helena Koskimies (OSKU), Eeva-Liisa Tilkanen (Sytytä), Maarit Saarinen
(JAMK/KEVÄT, opisk.)
1) Lyhyt esittelykierros, mukaan on tullut hiljan aloittaneiden hankkeiden projektihenkilöstöä (mm. Temo ja
Sytytä).
2) Edellisessä tapaamisessa sovimme, että tässä kokouksessa aiheena on yhteistyöverkostojen hahmottaminen
ja verkostojen syventäminen arjen työskentelyssä. Tämän tapaamisen tavoitteena on verkosto-teeman
syventäminen ja omien tavoitteiden näkyväksi tuominen.
3) Jokainen kirjoitti omat/hankkeensa/taustaorganisaationsa tavoitteita tälle verkostoyhteistyölle.
Esiin nousi (kooste):
-

tuleva yhteistyö hankkeissa – viisi (5) mainintaa

-

tapahtumien järjestäminen yhdessä (ja päällekkäisyyksien välttäminen) – neljä (4) mainintaa

-

helpotusta verkostossa toimimiseen, kun on tuttuja ihmisiä – kolme (3) mainintaa

-

tutkimuspohjaisuus/ vaikuttavuuden osoittaminen – kolme (3) mainintaa

-

yhteinen vaikuttamistyö (ml. ohjelmatyö), näkyvyyttä hyvälle toiminnalle – kaksi (2)

-

ideoiden jakaminen, yhteiset ”innovaatiot” – kaksi (2) mainintaa

-

tiedon jako meneillään olevasta kehitystyöstä

-

verkostojen verkostojen sijasta yhteinen toiminta-alusta-ajattelu

-

itse ei ehdi kaikkea  yhteistyöstä (moniammatillista?) apua

-

mahdollisuuksia lape-työntekijöille tukityöjakson jälkeen (jatkopolut)

-

tiedonkulku projektin tarjoamista koulutusmahdollisuuksista

-

selkoa rahoittajien ohjaukseen?

Verkostoyhteistyön alla keskusteluun nousi myös:
- hankkeiden kuntarahoitus: asiakas unohtuu, kun taistellaan rahoista
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- Tulevan rakennerahastokauden suunnittelu – kuinka käydään vuoropuhelua? Milloin kaikki
toimijat saadaan saman pöydän ääreen? Yhteiset tavoitteet, jossa julkinen sektori mukana?
 syksylle yhteinen ”ohjauspäivä” välityömarkkinahankkeille (ESR+ Typot) – ELY mukaan
 onko työllisyydenhoidon eri toimijoilla yhteisiä tavoitteita?

4) Taina taustoitti verkostoja projektityössä (verkostot tiedon hallinnan välineenä sekä ihmisten välisinä
suhteina  rajat).
Keskustelua:
- Suurena
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yhteistyömahdollisuuksia  verkostotyö on ennen kaikkea ihmissuhteita.
- Oman itsemme lisäksi edustamme hanketta hallinnoivaa taustaorganisaatiota  organisaatioiden
yhteistyö ja sen pysyvyys? Verkoston dynamiikka on myös tärkeää.
- Vaikuttaminen, henkilökohtaiset kannanotot sekä julkiset lausunnot. Keskustelu eri osapuolten
välillä on tärkeää, jotta voidaan koota erialisia näkemyksiä. Vaikuttaminen ohjelmien
valmistelutyöhön, jos vaikuttaminen ei onnistu politikkojen kautta niin asiaa pitää ajaa eteenpäin
virkamiesten kautta ja päinvastoin. Näkökulman muutos: kentän näkemykset esiin ja mukaan
kehittämistyöhön  edellyttää meidän omaa aktiivisuutta.
- Yhteiset tavoitteet ja niihin vaikuttaminen . Tulisi pyrkiä vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja
tavoitteisiin eikä keskittyä ajamaan pelkästään omaa asiaa. Toisaalta tulisi pyrkiä välttämään
päällekkäisyyttä. Onko kokonaiskuvan hahmottaminen edes mahdollista? Kenen vastuulla se on?
(Asioiden henkilöityminen, asioita kannattaa/pitää ajaa myös yhteisesti vrt. työryhmätyö)
5) Paikkakunnat ja toimintatavat eroavat toisistaan suuresti  yksi keskisuomalainen työllistämismalli ei ole
mahdollinen. Verkostotyön syventäminen paikkakunnittain tai asiakasryhmittäin, aito vuoropuhelu ja
yhteistoiminta. Yhteiset tavoitteet? Mitkä ovat asiakkaiden tarpeet, asiakaspalaute/-foormit?
6) Kirjattiin meidän ESR/TL2-verkoston yhteisiä toimintamuotoja, Tainan dia
 Kokoontuminen nuorten teeman ääreen. Helena ja Susanna järjestävät.
 Seminaarien yhdistäminen. Tulevia seminaareja: Valtakunnallinen työllisyysseminaari (syyskuu,
Paviljonki, kallis); 26.10.2012 Nuorissa on tulevaisuus; lokakuussa ”Osallisuus”-seminaari; 3.sektorin
rooli (KYT ei päivämäärää); Kuntouttavan työtoiminnan –juttu (syksy); Nuori 2013 (tammikuu)

Muistion laativat Maarit Saarinen ja Janne Laitinen

Jyväskylän
ammattikorkeakoulu
JAMK University of
Applied Sciences

Postiosoite/
Address
PL 207
FI-40101 Jyväskylä
FINLAND

Puhelin/Tel.
020 743 8100
+358 20 743 8100

Faksi/Fax
(014) 449 9700
+358 14 449 9700

Internet
www.jamk.fi

Y-tunnus 1006550-2

