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Yleistä

• Kyselyyn vastasivat kaikki 25 ohjelman hanketta – Kiitos!

• Kysely oli melko laaja. Tässä yhteenvedossa käsitellään 
vain osaa kyselyn teemoista: koulutustarpeet, muilta 
toivottu tuki ja oman osaamisen jakaminen

• Pienryhmissä: yhteiskehittäminen ja kehittämistyön tuki 
(verkosto/yhteistyö), arviointi ja viestintä

• Kyselyn tulokset koordinaatiohankkeen työn suunnittelun 
pohjana

• Yleisesti voidaan todeta, että toivotaan eriarvoisuuden 
ilmiön yhteistä käsittelyä → ymmärryksen laajentumista
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Koulutustarpeet

Yleiset ja kaikille yhteiset teemat
• Hankehallinto ja hyvät hankekäytännöt
• Tilastointi ja raportointi, arviointi ja vaikuttavuus 

(+vertaisarviointi)
• Viestintä
• Osallisuus, eriarvoisuus ja syrjäytyminen
• Yhteiskehittäminen ja yhteiskehittämisen välineet

Teemoja
• Vapaaehtois- ja vertaistoiminta ja kokemusasiantuntijuus
• Kehittäminen, palvelumuotoilu
• Vuorovaikutus: kohtaaminen (asiakastyössä, erityisryhmät ja 

virtuaalikohtaaminen)
• Toiminnalliset ja osallistavat työmenetelmät
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Tulossa olevia koulutuksia

Koulutukset
• Innokylän työtilaperehdytys 

(kaksi samansisältöistä 
koulutusta)
13.11. klo 8–11:30 tai
12:30–16 ja
14.11. klo 8:30–12 (etä)

• Seuranta, arviointi ja 
vaikuttavuus 29.1.2019

Webinaarit
• Vaikuttamistyö

3.12. klo 9:30–11

Tallenteet
• Systeemiajattelu
• Yhteistyö ja verkostojen 

rakentaminen
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Suunnitteilla

• Vuorovaikutus (kohtaaminen)

• Palvelumuotoilu –
yhteiskehittäminen

• Osallisuus (seminaari, 
yhteistyössä Elämänote)



Muilta toivottu tuki

• Verkostoituminen

• Tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen

• Substanssisisällöt – jakaminen

• Vertaisuus, yhteiskehittäminen ja yhdessä ideointi

• Palautemenetelmien kehittäminen

• Muilta oppiminen
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Mitä osaamista voin jakaa muille

Yleisiä, yhteisiä, isoja osaamisen teemoja
• Verkostojen rakentaminen ja yhteistyö muiden kanssa sekä 

yhteistyö kahden järjestön välillä,  yhteiskehittäminen
• Hankkeesta tuotteeksi ja projektityö sekä vertaistuki 

hanketyössä
• Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen, asiakasyhteistyö ja 

voimavarakeskeisyys
• Osallisuus ja kokemusasiantuntijuus, vertaisuus,  

kansalaistoiminta ja vapaaehtoistyö
• Monikulttuurisuus, kansainvälisyys
• Toiminnalliset menetelmät,  ryhmäyttävä työskentely ja 

ryhmätoiminnan mallit, soveltava ja osallistava teatteri, 
sosiaalinen sirkus

• Kirjoitelmia ja blogeja esim. ajatuksellisten näkökulmien 
merkitys yksilön syrjäytymisuhan kannalta
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Mitä osaamista voin jakaa muille

Substanssiteemoja
• Vammaisuus, erityisryhmät, erityisryhmien kohtaaminen ja 

tukeminen, saavutettavuus ja selkeäkielisyys viestinnässä
• Kuolemaan johtava sairaus, neuropsykiatriset haasteet
• Päihde-ongelmaisten ja asunnottomien kanssa työskentely
• Koulutukset kulttuuriin liittyen, romaanikulttuuri, 

romaninuori/romani asiakkaana 
• Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvät asiat
• Nuoret ja nuoret aikuiset, kehittäminen nuorten kanssa
• Perhelähtöiset menetelmät ja perheen sisäisten 

vuorovaikutussuhteiden tukeminen, ryhmätoiminnot (nuoret ja 
lapset), ero- ja uusperheiden haasteet, vanhemmuuden 
tukeminen, kasvuympäristön ja varhaisten kokemusten merkitys 
yksilön kehitykselle
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