
Verkostoyhteistyön toimintamalli Varkaudessa 

 

Yksilövalmentajan ensihaastattelun pohjalta selviää yleensä aina jo tarve, ketä työntekijää 
nuoren on tavattava, mahdollisemman nopeasti ja ensimmäisenä, huomenna. Nuori ei 
jaksa odottaa eikä hänen tarvitsekaan kuin muistaa vain ne päivät, jotka sopimuksessa 
merkitty työpäiviksi. Asiat hoituvat ja nuoren olo kohentuu jo pelkällä avulla esim. kelan tai 
te- toimiston lomakkeiden täyttämisessä. 

Varkauden Nuortenpajalla on kerrallaan 35 17−28 vuotiasta nuorta Startissa ja 
kuntouttavassa työtoiminnassa. Viikoittain nuoria otetaan vastaan ja saatellaan eteenpäin. 
Verkostotyö on ensiarvoisen tärkeää heti ekasta viikosta lähtien. Vaikka emme ole 
kaupungin yksikkö, jalkautuu meille säännöllisesti kaupungin työntekijät mm. 
sosiaaliohjaaja, päihdeklinikka, terveydenhoitaja, psykiatrian akuuttiryhmä, etsivät, 
tarvittaessa rise, diakonit, te-palveluohjaaja ja uutena tulokkaana upea OHO! – hanke 
(Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja oikea-aikaisen psykososiaalisen tuen hanke). 

Tämä tapa toimii Varkaudessa ja verkosto on jo vuosia ollut hyvillään tästä tavasta 
työskennellä. Verkoston väelle on varattu omat huoneet tapaamisille, joihin 
yksilövalmentaja saattelee nuoren ja siirtää työntekijälle tiedon. Nuoret ovat helpottuneita. 
Riittää, kun yhdesti on kertonut. Ei tarvi aivan kaikkea toiselle, kolmannelle ja kuudennelle 
kertoa. Eikä tarvitse miettiä, tuleekohan se asiakas nyt ajalle. Verkoston väki tapaa 
säännöllisesti nuoria täällä, ollaan saman katon alla. Kun nuori lopettaa pajajakson, 
Nuortenpaja on ainoa palanen, joka hänen verkostostaan poistuu, mutta muut jatkavat 
tarpeen mukaan. 

Joka keskiviikko toinen osa verkostoa saa huokaista, kun toinen verkostorinki on 
”hengailupäivissämme” mukana: seurakunta, etsivä työ, Sydännaiset, Varkauden teatteri, 
Soisalo-opisto, yritykset, järjestöt yms. Nuoret juovat aamukahvit Nuortenpajalla ja on 
nuorten aika jalkautua. Hyvin usein näissä päivissä on järjestäjänä joku tästä verkostosta. 
Tutustumme omaan kaupunkiin erilaisten harrastusmahdollisuuksien kautta: 
kulttuurielämykset ja kokemukset, liikunta ja terveys. Järjestöt järjestävät mielellään 
nuorille näitä päiviä. He saavat tarvitsemansa asiakasryhmän ja meidän nuoret upean 
päivän. Lähes jokaisen järjestön toimintasuunnitelmassa lukee: Nuoret! Mutta nuoret eivät 
itse löydä Marttoja, Sydännaisia, seurakuntaa, Kansalaisopistoa. Mielelläni ”tarjoan” heille 
nuoret ja nuorille hienon päivän. Tässä systeemissä on vain voittajia, ja päähenkilönä 
Nuori! 

Kaisan vinkki verkostotyöhön: "Yhteistyössä on tavallaan kyse myymisestä. Kuulen usein, 
että ei ne tänne halua jalkautua. Ei tietenkään, jos verkosto kokee, ettei se auta heitä 
omassa työssään. Mitä minä voin tarjota, että verkosto haluaa tulla paikalle?" 
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