Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –tuloskortti
Ketterän kokeilun nimi: Yhteistyössä on voimaa! Kokeilun toteutusalue: Karkkila. Toteuttaja: Karkkilan Helluntaiseurakunta yhteistyössä alueen muiden
seurakuntien sekä Karkkilan kaupungin nuorisotyön ja MLL:n katupartio Helppereiden kanssa.
Kokeilun ajanjakso: Kevät-syksy 2018
Päivämäärä: 1.4.2018 Versio: 1
Tuloskortin on laatinut: Hannamari Auvinen, Karkkilan Helluntaiseurakunnan lapsi- ja nuorisotyö
Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: Karkkilassa on vuosien varrella ollut yhteistyötä kaupungin nuorisotoimen ja seurakuntien välillä
ja seurakunnat ovat pitäneet nuorteniltoja nuorisotila Kitassa yhdessä. Yhteistyö on kuitenkin hiipunut työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Asia jota kokeilulla
halutaan muuttaa

Nykytila

Tavoitetila

Ihannetila

Toimenpiteet

Arviointi
Mittari/Seurantatapa

Tarkastelupiste ja
vastuuhenkilö(t)

Lisätä yhteistyötä
Karkkilan
kaupungin
nuorisotoimen,
MLL:n Helppereiden
ja Karkkilassa
toimivien
seurakuntien:
Karkkilan
Helluntaiseurakunt
a, Ev.lut.srk ja
Karkkilan Vapaa
Baptistilähetysseur
akunta välille
nuorisotyön
puitteissa.

Karkkilan kaupungin
nuorisotyö jörjestää
avoimia iltoja ja
nuorteniltoja
nuorille useana
iltana viikossa.
Helpperit avustavat
nuorteniltojen
pitämisessä.

Nuorille
järjestyisi tuttu
kokoontumispaik
ka kaupungin
nuorisotilassa,
jossa olisi
mahdollisuus
tutustua eri
nuorisotyön
toimijoiden
työntekijöihin.

Nuoriso tulee tutuksi
eri toimijoiden
ohjaajien kanssa ja
löytää
mahdollisuuden
kohdata turvallinen ja
kuunteleva aikuinen
tutussa
nuorisotilassa.

Järjestetään
kevään 2018
aikana 1
nuortenilta
yhteistyössä
eri toimijoiden
kesken.

Kirjataan ylös
nuorteniltojen
käyntimäärät.

Syksy 2018.

Nuoret tulevat
tietoisiksi eri
toimijoiden
tarjoamista
vapaa-ajan ja
nuoristotyön

Nuoret löytävät
entistä paremmin
kaupungin eri
nuorisotyön
palveluihin ja
toimintaan.

Seurakunnat eivät
tällä hetkellä
järjestä nuorisolle
nuorteniltoja
kaupungin
nuorisotilassa.
Jokainen seurakunta
järjestää nuorille

Jos kokeilu on
onnistunut,
niin toimintaa
voidaan jatkaa
syksyllä 2018
ja jatkossakin.

Tehdään palautekysely
nuortenillassa kävijöille
illan päätteeksi ja
kysellään nuorten
toiveita nuorteniltojen
teemoiksi.

Vastuuhenkilö:
Hannamari
Auvinen sekä
seurakuntien ja
kaupungin nuorisoohjaajat, Helpperit.

Järjestää kaupungin
nuorille yhteinen
nuortenilta
nuorisotila Kitassa
edellä mainittujen
toimijoiden kesken.

tilaisuuksia/ iltoja
omassa
seurakunnassaan.
Kaikkien mukana
olevien nuorisotyön
toimijoiden
järjestämä toiminta
on päihteetöntä.

palveluista.
Tarjotaan
nuorille
sisällöltään
monipuolista ja
laadukasta
ohjelmaa sekä
päihteetön
illanviettomahdo
llisuus sekä
mahdollisuus
osallistua
ohjattuun
toimintaan,
jossa itsensä
toteuttaminen
on mahdollista.

Nuorille tarjotaan
jatkossa mahdollisuus
yhteisölliseen
illanviettoon ja
laadukkaaseen,
ohjattuun toimintaan,
jotka ovat sisällöltään
monipuolisia eri
nuorisotyön
toimijoiden
yhteistyönä.

Tarjotaan
keskusteluapua
ja tukea
erilaisissa
nuorten
elämäntilanteiss
a ja
kysymyksissä.
Myös
hengellisistä
asioista saa
kysyä.

Nuoret voivat kokea
saavansa apua ja
tukea
elämäntilanteeseensa
. Nuori voi kokea
olevansa arvokas
omana itsenään.

Kuva PDCA (Mukaillen Karlöf & Lövingson 2004, 183.)
Demingin ympyrän mallin (plan, act, do, tsheck) ajatuksena on analysoida ja mitata prosesseja ja saada tietoa poikkeamista asiakkaiden

vaatimuksissa (Karlöf & Lövingsson 2004, 183).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuvatkaa ketterä kokeilu tuloskortille.
Työryhmä itse määrittää sen, montako tarkastuspistettä kokeilulla on ja kuinka monta kertaa tuloskorttia päivitetään.
Tuloskortin päivittämisen yhteydessä tallettakaa uusi versio säilyttäen vanha, jotta prosessi säilyy näkyvissä.
Työryhmän nimi riittää, osallistujia ei tarvitse eritellä.
Lähettäkää tuloskortti hankepäällikölle maikki.arola@lohja.fi
Kokeilun viimeisessä tarkastuspisteessä miettikää, onko kokeilua tarpeen juurruttaa luokaa siinä tapauksessa juurruttamisen
suunnitelma samalla tuloskorttipohjalla.
7. Kokeilun päättyessä suorittakaa arviointi ja lähettäkää se hankepäällikölle maikki.arola@lohja.fi

Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –loppuarviointi
Ketterän kokeilun nimi:_____________________ Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen):___________________ Kokeilun ajanjakso:__________________
Päivämäärä:___________ Arvioinnin on laatinut:________________________________________________________________________________________
Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Kokeilun
sujuminen:

Ketterät kokeilut
vaihe
2. Odotetut ja
odottamatt
omat
hyödyt:

Lapsivaikutusten arviointi

3. Kokeilun
aikana
havaitut
haasteet ja
keinot
niiden
ratkaisemis
eksi:
4. Kokeilun
aikana
havaitut
esteet ja
ongelmat
joita ei
kyetty
ratkaisema
an.
5. Kokeilun
laajenemin
en /
supistumin
en
kokeiluaika
na:
6. Asiat joiden
koitte
edistävän
kokeilua:
7. Asiat joiden
koitte
estävän/vai
keuttavan
kokeilua:
8. Kokeilun
odotetut
lapsivaikut

Juurruttamissuunnitelma

ukset:
9. Kokeilun
jatkuminen:

Täyttöohje;
1. Kokeilun sujuminen: Kuinka kokeilu sujui? Kuvaile adjektiivein. Kuvaile mitä saatiin aikaan.
2. Odotetut ja odottamattomat hyödyt: Kerro lyhyesti siitä, mitä suoria hyötyjä on havaittavissa. Ennakoi ja oleta, kerro myös millaisia
oletettuja hyötyjä uskotaan kokeilulla olevan havaittavissa myöhemmin. Millaisissa mittareissa ja milloin uskotte hyötyjen näkyvän?
3. Kokeilun aikana havaitut haasteet ja keinot niiden ratkaisemiseksi.
4. Kokeilun aikana havaitut esteet ja ongelmat joita ei kyetty ratkaisemaan. Kuvaile myös mitä olisi pitänyt olla toisin, jotta
ratkaiseminen olisi ollut mahdollista. Esim. oliko raha- tai tahtotila –asia, vai esim. lainsäädännöllinen asia.
5. Kokeilun laajeneminen / supistuminen kokeiluaikana: Laajeniko / supistuiko kokeilu maantieteellisesti tai sisällöllisesti
kokeiluaikana? Miksi?
6. Asiat joiden koitte edistävän kokeilua: Kuvailkaa myös sattumia ja nk. onnenkantamoisia.
7. Asiat joiden koitte estävän/vaikeuttavan kokeilua: Kuvailkaa myös asenteita ja epäselvältäkin tuntuvia asioita, kuten innostuksen
hiipuminen tai hankalat yhteistyösuhteet.
8. Kokeilun odotetut lapsivaikutukset: Kuvailkaa odotettuja lapsivaikutuksia ja indikaattoreita joiden uskotte todentavan vaikutuksia
tulevaisuudessa, milloin?
9. Kokeilun jatkuminen: Onko kokeilun muuttaminen pysyväksi käytänteeksi mahdollista ja järkevää? Miksi? Millaisia kustannuksia
juurruttaminen aiheuttaa? Miten juurruttaminen/vakiinnuttaminen mahdollistuu? Kuka / mikä taho jää kokeilun ”isännäksi”? Vaatiiko
kokeilu jälkiseurantaa? Vaatiiko vakiinnuttaminen päätöksentekoa kunnalta? Vaatiiko vakiinnuttaminen päätöksentekoa

maakunnalta?

