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Kirje projektin vetäjältä
Hyvät kollegat ja ystävät,

Olen  iloinen  voidessani  esitellä  EvolYou-projektin  uuden 
ulottuvuuden - uutiskirjeen.

Tämä  tarkoittaa,  että  EvolYou  etenee  päivä  päivältä  kaikkien 
meidän  sitoutumisen  ja  suuren  panoksen  ansiosta:  ja  haluan 
muistuttaa,  että  kaikki  alkoi  Bratislavassa  syyskuussa  2018,  kun 
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EvolYou vauhdissa
Kaikki oli kunnossa! Mutta… Musta Joutsen yllätti ja pysäytti 
meidät kaikki koronavirus-epidemian muodossa.
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MYDI  Transnational  Project  Meeting  -tapaamisessa  (TPM) 
aloimme  miettiä  jatkohanketta.  Ideat  ja  yhteistyö  lisääntyivät 
Pariisissa  MYDI TPM:n aikana  marraskuussa  2018.  Viimeinkin 
useiden  Skype-kokousten  ja  4  kuukauden  valmistelun  ja 
asiakirjavaihdon  kautta  syntyi  uusi  projekti,  joka  sai  nimen 
EvolYou. Hakemus lähetettiin maaliskuun 2019 lopulla Erasmus+ -
ohjelmaan Italiassa.

Oli  mieluisa  yllätys,  kun heinäkuun puolivälissä  saimme uutiset 
INAPP Erasmus+ -virastolta: HYVÄKSYTTY!

Aloitimme  mahdollisimman  pian,  virallinen  päivämäärä  oli  1. 
lokakuuta,  ja  intensiivisen  valmistelutoiminnan  avulla  saman 
kuukauden  9.-11.  päivänä  Torinossa  järjestettiin  aloituskokous. 
Keskustelujen, arviointien, huolenaiheiden ja ideoiden jakamisen 
kautta meille annettiin lähtökohta ja puitteet kaikelle toiminnalle.

Marraskuussa  (24.-27.)  SES  järjesti  erittäin  tehokkaan  oppimis-, 
opetus- ja koulutustoiminnan (LTT). Tammikuussa ja helmikuussa 
yhteistyökumppanitutkijat  aloittivat  ydintoiminnan  -  didaktisen 
kokeilun  -  valmistelun,  kun  taas  Vol.To ja  CESES tekivät  töitä 
kahdenvälisten  sopimusten,  työsuunnitelman,  Gantt-kaavion, 
pilottikokeen  ohjeiden,  logosuunnittelun,  verkkosivuston  ja 
viestintäsuunnitelman sekä levitys- ja hyödyntämisstrategian parissa.

Kaikki oli kunnossa! Mutta… Musta Joutsen yllätti ja pysäytti 
meidät kaikki koronavirus-epidemian muodossa.

Ja  nyt  me  kaikki  olemme valmiustilassa,  estyneet  poistumasta 
kotoa,  osallistumasta  kokouksiin,  ryhtymästä  sosiaaliseen 
toimintaan. Tämä on haitannut didaktisen kokeilun ydinohjelmaa: 
yhteiset oppitunnit luokkahuoneessa, kokoukset julkisissa tiloissa 
(kirjastot tai kahvilat) , tandem-yhteistyö.

Vol.To  on  ottanut  välittömästi  yhteyttä  Italian  kansallisen 
virastoon, INAPP, saadakseen selville Erasmus+ -ohjeet tällaisessa 
tilanteessa.  Vastaus  on,  että  emme  voi  pyytää  ohjelman 
keskeyttämistä,  mutta  meillä  on  valtuudet  pyytää  hankkeelle 
jatkoaikaa  sopimuksen  perusteella.  Siksi  kukin  kumppani  voi 
kansallisten  hätäsääntöjen  mukaan  hidastaa  tai  keskeyttää 
EvolYou-aktiviteetin. SECOT teki ensimmäisen päätöksen lykätä 
Madridin  TPM:  ää  toukokuusta  lokakuuhun.  Heti  kun  on 
mahdollista nähdä rajoitteiden poistuvan, Vol.To järjestää Skype-
kokouksen  ja  päätämme  yhdessä,  kuinka  kauan  projektin 
määräaikaa on pidennettävä.

Onnea  ja  hyvää  terveyttä  teille  kaikille  ja  perheillenne  sekä 
EvolYou’n menestykselle.

Enrico  
�2

Euroopan Komissio on rahoittanut Erasmus+ -
ohjelman puitteissa EvolYou-hanketta, nro.
2019-1-IT01-KA202-007472. 

Vastuuvapauslauseke 📌  

EK tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita 
sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään 
tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä 
komissiota voida saattaa vastuuseen niiden 
sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory
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Aloitustapaaminen 
Torino, Italia, 9.-11. Lokakuuta 2019
Davide Prette 
Vol.To Italia 

EvolYou-aloituskokous pidettiin 9.–11. Lokakuuta 2019 Torinossa, 
isäntänä Vol.To.

Kokouksen  aikana  esiteltiin  tavoitteet,  strategia  ja  aloitteelta 
odotetut tulokset,  joiden tavoitteena oli  heikommassa asemassa 
olevien nuorten aktiivinen sosiaalinen osallisuus.

Kahden ensimmäisen päivän aikana keskityttiin viestintä-, levitys- 
ja kestävyystoimiin, joita CESES ehdotti. Sen jälkeen määritettiin 
roolit  ja  vastuut  jokaisel le  kumppanil le  ja  määritettiin 
projektitiimi. Tietenkin aloitus oli myös tilaisuus näyttää lopulliset 
versiot  Gantt-kaaviosta,  budjetista,  alisopimuksista  Vol.To’n, 
projektinjohtaja, ja kumppaniorganisaatioiden kesken.

Viimeinen  päivä  oli  omistettu  VerA-metodologian  esittelylle  ja 
Saksan  tuleval le  marraskuisel la  “Talvikoulul le”,  SES:  n 
järjestämään koulutusseminaariin.

LTT-aktiviteetti: Talvikoulu  
Bonn, Saksa, 25.-28. Marraskuuta 2019
Bernd Tuchen 
SES Saksa 

Torinossa  pidetyn  kokouksen  yhteydessä  SES  (Senior  Experten 
Service)  oli  jo  esitellyt  lyhyen  esikatselun  Bonnissa  25.-28. 
Marraskuuta  2019  pidettävästä  talvikoulukoulutuksesta,  joka  oli 
esitys l istal la .  Tähän  koulutusti laisuuteen  osal l istui  25 
vapaaehtoista  kahdeksasta  organisaatiosta  ja  viidestä  maasta. 
Koulutukseen  sisältyi  vierailu  Kölnin  oppisopimusopiskelijoiden 
(Cologne  Chamber  of  Crafts)  koulutuskeskukseen,  jossa 
osallistujille  esiteltiin  saksalainen  kaksoiskoulutusjärjestelmä. 
Lopuksi  vierailtiin  erilaisissa  käsityöpajojoissa  ja  keskusteltiin 
harjoittelijoiden ja kouluttajien kanssa.

SES:  n  talvikoulu  koski  pääasiassa  oppisopimusoppijoiden 
tukiprosesseja  ja  niiden  sisältöä.  Osallistujat  saivat  tutustua 
järjestelmän ja mentorointimenetelmän tärkeisiin yksityiskohtiin. 
Keskuste l t i in  myös  miten  pääs tään  kes tävään 
mentorointiprosessiin.  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Voit seurata EvolYou’ta @
facebook.com/evolyouproject 

evolyouproject.eu 🔗 

#muistoja 
ALBUMISTA

http://facebook.com/evolyouproject
http://evolyouproject.eu
http://facebook.com/evolyouproject
http://evolyouproject.eu
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Didaktisen kokeilun sisältö 
Tärkein henkinen tuotos
Neljä  kumppaniorganisaatiota  Suomesta,  Ranskasta,  Italiasta  ja 
Espanjasta  suorittava  didaktiset  kokeilut,  jotka  perustuvat 
EvolYou-sovelluksessa  suunniteltuihin  pilottitestausohjeisiin, 
joista  keskusteltiin  aloituskokouksessa  ja  kehitettiin  talvikoulun 
aikana.

EvolYou-projektiin osallistuu 11 suomalaisen  Nestor Partners -
kumppanin  mentoria,  3  naispuolista  ja  8  miesohjaajaa.  He 
harjoittavat mentorointiaan Helsingissä, Lahdessa ja Tampereella 
ja  tapasivat  ensimmäisen  yhteisen  mentorikokouksen  ja  -
koulutuksen  yhteydessä  tammikuussa  2020.  He  tekivät 
sitoumussopimuksen Nestor Partnersin kanssa ja NDA-tyyppisen 
sopimuksen mentoroitavien kanssa. Mentoroitavia on 20, joista 6 
naispuolista ja 14 miespuolista mentoroitavaa. Mentoroitavat ovat 
pääasiassa  maahanmuuttajia,  pakolaisia,  oppisopimusoppijoita  ja 
ammatillisen koulutuksen keskeytysuhan alla olevia opiskelijoita. 
Heistä 70% tulee Stadin ammatti- ja aikuisopistosta, Helsingistä. 
Kaikkiaan on suunniteltu 65 mentorointipäivää.

Mentorointi  on  alkanut  hyvin  ja  noin  40%  määritellyistä 
mentorointipäivistä on jo suoritettu. Nykyisen koronaviruskriisin 
vuoksi  henkilökohtaiset  tapaamiset  on  kuitenkin  lopetettu  ja 
siirrytty jossain määrin Skypen tai muiden videopuheluiden kautta 
pidettäviin kokouksiin.

Kolme ranskalaista kumppania AGIRabcd, ECTI ja OTECI 
kehittivät  yhdessä  projektin  Lyonin  metropolialueen  didaktisen 
kokeilun, joka on ollut toiminnassa helmikuun lopusta lähtien. He 
määrittelivät  ensin  keskipitkän  aikavälin  tavoitteeseen  liittyvät 
tavoitteet,  keinot  ja  kumppanit.  Heidän  lähestymistapansa 
perustuu  VerA-malliin,  joka  on  mukautettu  ranskalaisten 
tarpeisiin. Toisessa vaiheessa ranskalaiset kumppanit määrittelivät 
toimenpideprosessin ja projektinhallinnan organisoinnin.

Tarkemmin  sanottuna  he  rakens iva t  opp i l a iden , 
oppisopimuskoulutuksen päälliköiden ja CFA: n opettajien kanssa 
yhteydenpitoa  varten  digitaalisen  alustan.  Se  on  myös 
ainutlaatuinen  paikka  hallita  kaikkia  hankkeen  toteuttamiseen 
tarvittavia  työkaluja  (hallinto,  apuvälineet,  senioreiden  väliset 
keskustelut jne.). He aloittivat viestintäkampanjan (verkkosivusto, 
Facebook, Twitter ja paperit).
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Joachim Fronia 
CESES Belgia 

pääosassa 

Doris Bandin  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IL Italia 
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Nestor Partners Finland 

Löydät EvolYou ORA @
objectifreussirapprentissage.fr 
facebook.com/ora 🔗

http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/ora-objectif-r%C3%A9ussir-apprentissage-107239624156348
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Tämän  kokeellisen  vaiheen  mentoritavat  tulevat  kolmelta  eri 
alalta (talonrakentaminen, hotelli- ja ravintola-ala sekä ammattien 
välinen ala).  Ensimmäinen testi  tehdään 35–40:llä harjoittelijalla. 
Tähän mennessä 8 hakemusta on jo rekisteröity. 35 mentoria on 
ilmoittanut osallistumishalukkuudestaan.

Koronaviruskriisin vuoksi toiminta on kuitenkin pysähtyneenä.

Espanjalainen kumppani SECOT järjestää didaktista kokeilua 
kahdessa  Madridin  ammatillisessa  oppilaitoksessa  16  -  20-
vuotiaiden  nuorten  kanssa.  He  suorittavat  ammatil lista 
peruskoulutusta  ja  heillä  on  erityistarpeita  useista  syistä,  ts. 
motivaation  puutteesta  jatkaa  opintojaan.  akateeminen 
epäonnistuminen,  lannistumisen  tunne,  heikko  sosiaalis-
taloudellinen  perhetilanne,  jatkuvat  taloudelliset  vaikeudet. 
Mentoroinnin  tulisi  auttaa  estämään  koulunkäynnin  varhainen 
keskeyttäminen ja helpottamaan siirtymistä keskitason vaiheisiin 
sekä lisäämään nuorten työllistymistä edistäviä taitoja.

Valmistellessaan  didaktista  kokeilua  SECOT on  rekrytoinut 
vanhempia  mentoreita,  valmistel lut  instituutin  kanssa 
sopimuksen,  laatinut  käsikirjoituksen  yksilöllisille  mentorointi-
istunnoille,  valmistellut  lopullisen  arviointikaavakkeen  ja 
tyytyväisyyskyselyn koulutusjakson lopussa.

Tähän  mennessä  toteutus  kat to i  ne l j ä  yhden  tunnin 
koulutustilaisuutta  opiskelijoille  koskien  itsetuntemusta  ja 
henkilökohtaisia taitoja; työmarkkinoiden konteksti ja todellisuus 
(opiskel i jat  laat ivat  CV:  n  mentorien  va lvonnassa )  j a 
henkilökohtainen elämänsuunnitelman.

Kaikkiaan  35  opiskelijaa  on  seurannut  opinnäytetyökoulutusta 
kahdessa  oppilaitoksessa.  Toisessa  mukana  olevassa  koulussa 
a lo i te t t i in  myös  ko lme  tunnin  mit ta i s ta  yhte i s tä  
mentorointitilaisuutta 15 opiskelijalle.

Muiden  koulujen  mentorointi-istuntoja  ei  ole  vielä  aloitettu 
nykyisen kriisin vuoksi.

Italialainen  kumppani  Immaginazione  e  Lavoro  aloitti 
mentorien  rekrytoinnin  paitsi  senioreiden  keskuudesta  myös 
vapaaehtoisten  harjoittelijaneuvojien  keskuudesta,  koska  nämä 
henkilö voivat tuoda lisäarvoa projektiin. He myös suunnittelevat 
koulutuksen  mentoreille.  Tällä  heidän  pätevyytensä  mentoreina 
todistetaan koulutuksen lopussa alueen lainsäädännön mukaisesti.

Toiminta on keskeytetty Korona- viruksen takia.  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Tiedot ja toimitussuunnittelu:  
Monica Michelis Vol.To Italia
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Lyhenteet
Tässä  uutiskirjeessä  käytetään  seuraavia  lyhenteitä,  niiden 
esiintymisjärjestyksessä.

EvolYou  “European senior Volunteering through mentoring for 
the social  inclusion of Young people in difficulties”.  Erasmus+ -
hankkeen nro. 2019-1-IT01-KA202-007472.

MYDI “Mentoring Young Disadvantaged people for Inclusion”. 
Erasmus+ -hankkeen nro. 2017-1-DE02-KA202-004144.

TPM  Transnational  Project  Meeting  (monikansal l inen 
projektikokous)

INAPP  “Istituto  Nazionale  per  l’Analisi  delle  Politiche 
Pubbliche”.  Kansallinen  toimisto,  joka  hallinnoi  Erasmus+  -
ohjelmaa Italiassa ammatillisen koulutuksen sektorilla.

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Saksa

LTT Learning, Teaching, Training activity (oppiminen, opetus ja 
harjoittelu-aktiviteetti)

CESES  “Confederation  of  European  Senior  Expert  Service”, 
Brussels, Belgia

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia

SECOT “Seniors  Españoles  para  la  Cooperación  Técnica”, 
Madrid, Espanja

VerA “Verhinderung  von  Ausbildungsabbrüchen”  (oppimisen 
keskeyttämisen estäminen). SES: n kansallinen aloite.

NDA Non-Disclosure Agreement (salassapitosopimus)

AGIRabcd  “Association  Générale  des  Intervenants  Retraités, 
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, 
Paris, Ranska

ECTI  “Échanges  et  Consultations  Techniques  Internationaux”, 
Paris, Ranska

OTECI  “Office  Technique  d’Études  et  de  Coopération 
Internationales”, Paris, Ranska

CFA Centre  de  Formation  d’Apprentis 
(oppisopimusoppilaiden koulutuskeskus)

CV Curriculum Vitæ
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