KUTSU
KEHITTÄMISPROSESSIIN
HEI!
Haluatko olla mukana
kehittämisen starttijoukoissa?
Pääset luomaan uutta ja ajassa
elävää kehittämisprosessia, jonka
tavoitteena on edistää nuorten
osallisuutta vahvistavia
työkäytäntöjä valtion
koulukodeissa.

Kehittämisprosessin taustalla on
kansallisen ohjauksen linjaus,
jonka keskeisenä tehtävänä on
kasvatuskulttuurin muutoksen
tukeminen.

ARJEN
OSALLISUUDEN
TYÖKALUT
- valtion koulukotien yhteinen
kehittämisprosessi 2019

NUORET
<3
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TAVOITE
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KEHITTÄMISHAASTE
HENKILÖKOHTAINEN HAASTE:
 Tuotan yhdessä muiden kanssa materiaalia siitä, mitä nuorille kuuluu
ja miten he kokevat olemisensa koulukodissa.
 Kehitän arjen työvälinetä, jotka ovat helposti saatavilla ja jokaisen
koulukodin käytössä.
 Kehitän menetelmiä, jolla turvataan nuorten esille tuomien asioiden
tarpeen mukainen jatkokäsittely.
 Lähden yhteiselle kehittämismatkalle, jonka päämäärää emme vielä
tiedä.
 Minulla on tahtotilaa tarkastella luovasti omaa ammattiidentiteettiäni.
 Osallistun jokaiseen pajaan ja Nuorten foorumiin.
 Haluan ottaa nuoret mukaan kehittämisprosessiin.

PROSESSIN
TAVOITTEET
OVAT:
Kehittää nuorten
osallisuutta vahvistavia
omaohjaajatyövälineitä.
Luoda uusia nuorten
vaikuttamisen tapoja arjen
rakenteisiin.
Vahvistaa työntekijöiden
omaa ammattiidentiteettiä.
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HELMIKUU

1. PAJA

KUTSU JA
HAKU

KEVÄT

NUORTEN
FOORUMI

2. PAJA

KESÄ

KEVÄT

KENELLE:
Kehittämisprosessi on suunnattu
ohjaajille, joilla on halu ja into lähteä
kehittämään nuorten osallisuutta ja
vaikuttamisen tapoja valtion
koulukodeissa.
HAE MUKAAN!

Jokainen paja alkaa
ensimmäisenä päivänä klo
12 ja päättyy seuraavana
päivänä klo 15.

3. PAJA

4. PAJA

5.-6.9.

7.-8.11.

ARVIOINTI 6

TÄSTÄ ON KYSE:
Yhteisessä prosessissa vahvistetaan ja
kehitetään arjen menetelmiä, joilla
turvataan nuorten systemaattinen ja
kokonaisvaltainen kuuleminen, erityisesti
kasvatuksen, hoidon ja huolenpidon
käytännöissä sekä perusoikeuksien
toteutumisessa ja niissä tilanteissa, joissa
näitä oikeuksia on joiltakin osin rajoitettu
tai jopa loukattu.
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PROSESSIN VUOSIKELLO
Oheisesta kuvasta näen
prosessin etenemisen.

NUORET
NUORET OVAT MUKANA:
 Etukäteistehtävän tekemisessä
 Kesällä 2019 pidettävässä Nuorten foorumissa
 Välitehtävien reflektoinnissa
 Prosessin arvioimisessa
 Tuotteiden kehittämisessä ja arvioimisessa  Missä muussa?

2

AIKATAULU

PALVELULUPAUS:
Jokainen nuori on OK ja arvokas.
Jokainen nuori osaa kertoa
ajatuksistaan ja tuntemuksistaan.
Jokaisella nuorella on oikeus olla
osallinen omassa elämässään.
Jokaisen nuoren tulee olla turvassa.

PROSESSIN TUKENA
Kehittämisprosessissa arviointi on yksi työkalu. Arvioidaan
yksittäisiä pajoja ja koko prosessia, yhteistä toimintaa,
tuotoksia ja lopputuloksia. Lisäksi arvioidaan omaa työtä ja
tuodaan pajalle myös nuorten näkökulmia arvioinnin tueksi.

MISSÄ:
Kehittämisprosessin pajat ja Nuorten
foorumi järjestetään Jyväskylässä.
Paikka on vielä auki.

TOTEUTTAJAKUMPPANI:
Kehittämistyötä lähdetään
rakentamaan yhdessä Pesäpuu ry:n
kanssa. Mukana prosessissa ovat
Johanna Barkman, Helena Inkinen,
Katriina Nokireki ja Onni Westlund.
WWW.PESAPUU.FI

(KUTSU ON VAPAASTI SOVELLETTU NIKU CREATIVEN MARKKINOINTI MALLISTA)

