Toimintasuunnitelma 2020
Etelä-Savo
Alueellisen verkostotoiminnan tarkoitus:
Alueellisten verkostojen toiminta perustuu vertaiskehittämiseen ja toimintamuotoina ovat
työkokoukset, yhteiset koulutukset, alueelliset tapahtumat ja opintovierailut. Verkoston sisällä
voi toimia pienempiä vertaisverkostoja esimerkiksi työvalmentajille, yksilövalmentajille,
esimiehille tai kehittämisryhmiä, jonkin teeman tai tapahtuman ympärillä.
Alueellisen verkostotyön tavoitteena on Etelä-Savossa edistää pääasiassa
• tutustumista toisiin työpajoihin ja niiden toimijoihin
• kuulumisten vaihtoa ja keskustelua, hyvien käytänteiden jakamista
• ajankohtaisten aiheiden käsittelemistä, asiantuntijavierailuja ja -puheenvuoroja
Verkoston sisäinen viestintä:
Ajankohtaisista asioista viestitään verkostotapaamisissa, sähköpostilla ja Facebook ryhmässä
”Etelä-Savon työpajaverkosto”. Skype-kokouksia ja puhelinneuvotteluja järjestetään tarvittaessa.
Koordinaattori välittää alueen työpajoille tietoa
• aluehallintoviraston ajankohtaisista asioista
• Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY):n ajankohtaisista asioista
• verkoston ajankohtaisista asioista
• välittää verkostotapaamisissa esiin nousseita asioita (koulutus- ja kehittämistarpeet,
alueelliset ilmiöt, puutteet palveluissa, lainsäädännössä tapahtuvien muutosten
vaikutukset) AVI:lle, sekä TPY:lle.

Verkostotapaamiset:
Tapaamiset järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteena verkostoituminen,
tutustuminen ja kuulumisten vaihtaminen, sekä alan ajankohtaiset asiat ja toiminnan suunnittelu.

Verkostotapaamisiksi vuodelle 2020 on suunniteltu yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa
seuraavaa:
• ALU-verkoston tapaaminen Savonlinna 12.3.
• ALU-verkosto syksyn tapaaminen (sovitaan ajankohta maaliskuun tapaamisessa).
• Etelä-Savon Etsivien nuorisotyöntekijöiden ja työpajojen yhteinen tapaaminen,
Mikkeli 5.11.

Koulutukset ja koulutustarpeiden suunnitelma:
Alu-koordinaattori aikatauluttaa ja on mukana järjestämässä koulutuksia verkostolle.
Koulutustarjonta koostuu AVI:n ja TPY:n tarjoamista koulutuksista. Koulutustarpeita
suunnitellaan yhdessä verkostokumppaneiden toiveiden mukaan. Kansalliset koulutuskalenterit
löytyvät osoitteista:
https://www.tpy.fi/koulutus/ ja https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset ja
Koulutukset Etelä-Savo:
• Arviointi valmennuksessa, Mikkeli 7.5.
• Vaikuttava työpaja -työ -ja yksilövalmennuksen jatkokoulutus, Mikkeli 20.10.

Tapahtumat:
• Työpajapäivät 2020, Seinäjoki 23-24.4.
• Ihanko pihalla? Jyväskylä 26.5.
• Itä-Suomen alueelliset nuorisotyön päivät 23.-24.9. Savonlinna

Koulutukset Itä-Suomi:
•
•
•
•
•

Draaman keinoin kohti parempaa -koulutus 20.3. Varkaus
Työ- ja Yksilövalmennuksen perusteet 31.3.-1.4. Joensuu ja 19.5.-20.5. Kuopio
Kannabis -Haaste työpajan valmentautujille 2.4. Kuopio (Ehyt Ry.)
Voimavarat valmennuksessa 5.5. Joensuu ja 15.9. Kuopio
Vaikuttava työpaja, Työ- ja yksilövalmentajien jatkokoulutus 20.10. Joensuu

Kehittämisryhmätyö:
Verkostolle tarjolla Paikko-kehittämisverkosto/ Opinnollistamisen verkosto.
Paikko Itä-Suomi -hankkeen kautta tukea oppimisympäristöjen tunnistamiseen ja
osaamistodistusten käyttöön ottoon työpajoilla. Ota yhteyttä Ullaan (ulla.manttaritikka@nuorisoverstas.fi).

Verkostokumppanit:
Joroisten työpaja
Mutalantie 4
79600 Joroinen
http://www.joroinen.fi
Kangasniemen nuorten työpaja
Teollisuustie 4
51200 Kangasniemi
https://www.po1nt.fi/fi/kunnat/kangasniemi/nuorten-tyopaja/
Mäntyharjun kunta, Mäntyharjun Työpajat
Pyhävedentie 20
52700 Mäntyharju
https://www.mantyharju.fi
Mikkelin kaupungin nuorten työpaja
Raviradantie 18
50100 Mikkeli
http://tyollisyysmikkeli.fi/
Mikkelin Toimintakeskus ry
Lentokentänkatu 17
50150 Mikkeli
http://www.toimintakeskus.fi/
Pieksämäen kunta Nuorten työpaja
Tallikankaankatu 3
76100 Pieksämäki
http://www.pieksamaki.fi/palvelut/nuoriso/nuorten-tyopaja/
Pieksämäen Seudun Liikunta ry
Hallipussi 1
76100 Pieksämäki
http://www.psliikunta.fi/
Savonlinnan kaupungin Nuorisoverstas
Telakkatie 9 Halli 6
57230 Savonlinna
http://www.savonlinna.fi/asukas/nuoret/nuorisoverstas
Savonlinnan seudun Kolomonen ry
Pappilankatu 3
57100 Savonlinna
http://www.kolomonen.fi

Savonlinnan Toimintakeskus ry
Pohjolankatu 6
57200 Savonlinna
https://toimarisln.fi/

Alukoordinaattori Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala:
Ulla Mänttäri-Tikka, Joensuun Nuorisoverstas ry
p. 050 492 3306
ulla.manttari-tikka@nuorisoverstas.fi
Tulliportinkatu 54, 80130 Joensuu

Alu-koordinaattorin tehtävät:
•ALU-koordinaation ja verkoston toimintasuunnitelman tekeminen vuodeksi yhteistyössä verkoston
kanssa. Keskeistä tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus.
•Toimintasuunnitelman mukaisten verkostotapaamisten ja koulutusten järjestäminen
-apua ja tukea antavat AVI ja OSKE
•Tieto omalla alueella toimivista työpajoista
-ajantasaisen verkostoyhteyshenkilöiden yhteystietolistan ylläpitäminen
-tietojen päivittäminen ALU-verkkosivustolle
•Tiedottaminen ALU-verkostolle
-oman verkoston tapahtumat
-viestien edelleen välittäminen
-tiedotuskanavien hallinnoiminen
•Verkostotapaamisissa esiin nousseen ajankohtaisen tiedon välittäminen omalta alueelta esim. AVI:lle,
osaamiskeskuksille, TPY:lle
-koulutustarpeet, kehittämistarpeet
-alueelliset ilmiöt, puutteet palveluissa, lainsäädännössä tapahtuvien muutosten vaikutukset
•Yhteistyö AVI:n kanssa
-säännöllinen yhteydenpito
-alueellisiin seminaareihin osallistuminen ja ohjelmatoteutuksen tukeminen tarvittaessa
•Yhteistyö kansallisen koordinaattorin kanssa
-säännöllinen yhteydenpito
-kansallisen koordinaattorin verkostovierailut
-kasvokkaiset tapaamiset 2 krt/vuosi
-verkkokokoukset n. 4 krt/vuosi

