
Hankeverkoston tapaaminen 2/2020    Muistio 

Aika: tiistai 9.6.2020 klo 13-15 

Teams-kokous (linkki kokoukseen lähetetään viikolla 23) 

 

Kutsutut 

Pirkanmaan hanketoimijat, teemoina muun muassa yksilölliset opintopolut, erityinen tuki ja 

syrjäytymisen ehkäiseminen.  

Verkoston nettisivut: www.ammattipolku.fi/hankkeiden-verkosto 

 

1. Tervetuloa  

- Hanke-esittelyt tallennetaan myöhemmin kuunneltaviksi 

 

2. Esittäytymiskierros ja tiedotettavat asiat osallistujilta 

- Käytiin läpi esittäytymiskierros 

- Alkaneita ja/tai ensi kertaa verkoston tapaamisessa mukana olevia hankkeita: 

o Osaamo -hanke 

o Virtuaalisesti vierellä -hanke 

o Kun lapsi satuttaa -hanke 

o Pystyväksi ryhmässä (PYRY) -hanke 

o Ohjauksella eteenpäin -hanke 

o Eläytyen osalliseksi 

- Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut (TYKAS) valmistelevat kuntakokeilua. 

Hallitus on antanut 4.6.2020 valtioneuvoston esityksen laiksi työllisyyden edistämisen 

kuntakokeiluista. 

- Tiina Lindh (koulutusohjaaja) osallistuu SASKYsta jatkossa Hankeverkoston kokouksiin.  

 

3. Hanke-esittelyt 

 

Target – tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta -hankkeen tuotokset 

Anna Korhonen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 

- 8 osatoteuttajaa: Tredu, Tampereen aikuislukio, TAKK, Kiipula, Ahjola, Tampereen 

kaupungin työllisyys-ja kasvupalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut ja Silta-valmennus ry 

- Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien oppimisen ja ohjauksen kehittäminen sekä 

koulutuspolkuja tukevien ja edistävien toimintatapojen kehittäminen. 

- Verkostoyhteistyö on ollut keskeinen toimintamuoto. 

- Hankkeessa on muun muassa kehitetty osaamisen kartoittamiseen erilaisia malleja. 

- Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hankkeen toiminnoista jää osaksi 

organisaatioiden perustoimintaa ja tämä onkin monelta osin jo toteutunut. Moni 

toiminnoista jää elämään Maahanmuuttajien kansainvälisen osaamiskeskuksen (OSKE) 

kautta.  

http://www.ammattipolku.fi/hankkeiden-verkosto


- Sähköinen julkaisu on tulossa kesäkuun aikana ja se jaetaan Hankeverkostolle elokuussa. 

Myös muun muassa monikulttuurisen pajatyön opas on tekeillä ja verkostolle tiedotetaan, 

kun opas valmistuu.  

- Hankkeen toiminta-aikaa on koronatilanteen vuoksi pidennetty vuoden loppuun saakka.  

- Kokouksessa esitelty diaesitys lähetetään muistion liitteenä sähköpostitse. 

 

Virtuaalisesti vierellä -hanke 

Suvi Mäkelä, Ammattiopisto Luovi 

Mimmi Ikkala, Silta-Valmennusyhdistys 

Pekka Murto, Silta-Valmennusyhdistys 

 

- Silta-Valmennusyhdistyksen ja Ammattiopisto Luovin yhdessä toteuttama hanke ajalla 

1.3.2020-31.10.2022 

- Koulutuksen ulkopuolella tai putoamisvaarassa oleville nuorille (alle 30-vuotiaat), joilla on 

haasteita opintoihin osallistumisessa ja tuen tarpeita elämäntilanteessaan. 

- Hankkeen tavoitteena on kehittää verkostomainen ja yksilöllinen nuoren rinnalla kulkeva 

toimintamalli, lisätä virtuaalisia matalan kynnyksen koulutuksen ja kuntoutuksen 

osallistumisen mahdollisuuksia sekä kehittää ja pilotoida nuorten kanssa virtuaalisia 

oppimis- ja ohjausympäristöjä sekä kasvokkaista ryhmätoimintaa. 

- Tällä hetkellä mukaan otetaan ensisijaisesti ohjaus- ja oppimisympäristöjen kehittämisestä 

kiinnostuneita nuoria. Yhteydenottoja on jo tullut ja ensimmäisiä ohjautumisia on muutama. 

Hankkeessa on mahdollisuus myös tuen tarpeessa olevien nuorten virtuaaliseen 

yksilöohjaukseen. 

- Tavoitteena on digiympäristössä olevien työkalujen mahdollisimman helppokäyttöinen 

kokonaisuus. 

- Tällä hetkellä tavoitteena käynnistellä laajempaa verkostoyhteistyötä, jatkaa erilaisten 

digitaalisten välineiden ja ympäristöjen ja pelillisyyden hyödyntämisen tutkimista. Kesällä 

mahdollisesti jo aloitellaan ryhmämuotoista toimintaa (peliperjantait) ja syksyllä 

tarkoituksena jatkaa kasvokkaisen ryhmätoiminnan suunnittelua. 

- Verkkosivut: www.virtuaalisestivierellä.fi 

- Hankkeen projektipäällikkönä toimii Sini Salminen (Silta-Valmennusyhdistys) 

- Kokouksessa esitelty diaesitys lähetetään muistion liitteenä sähköpostitse. 

 

 

Ohjauksen kehittäminen -strategiahanke: Varhaisen tuen mallin esittely 

Anne Haapalehto, Tampereen seudun ammattiopisto 

Lilli Tolvila, Tampereen seudun ammattiopisto ja TYKAS 

Minna Arvonen, Tampereen seudun ammattiopisto 

 

- Ohjauksen kehittäminen -strategiahankkeessa on kehitetty varhaisen tuen malli, joka on 

tarkoitus ottaa käyttöön koko Tredussa elokuussa 2020. 

- Hankkeessa on tehty yhteistyötä muun muassa Kiipulan ammattiopiston ja TAMKin Retu-

hankkeen kanssa. Retu-hankkeessa on luotu opiskelijoiden ohjauksen kehä -malli, jota on 

hyödynnetty pohjana varhaisen tuen mallin kehittämisessä. Mallissa nostetaan esille, miten 

opiskelijoiden huoliin voidaan eri näkökulmista puuttua.  

- Kokouksessa esitelty diaesitys lähetetään muistion liitteenä sähköpostitse. 

http://www.virtuaalisestivierellä.fi/


4. PAEKin kyselyiden esittely 

 

- (Erityinen) tuki, palvelut ja verkostot -kyselyn koonti 

- Kokouksessa esitelty koonti lähetetään muistion liitteenä sähköpostitse. 

 

5. Seuraavan tapaamisen sopiminen 

 

- Seuraavan tapaamisen teemaksi on alustavasti suunniteltu työllistymisen tukea ja 

esiteltäviksi hankkeiksi on tarkoitus pyytää teemaan liittyviä hankkeita. 

- Seuraavan tapaaminen on syyskuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan verkostolle 

sähköpostitse.  

 


