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Hyvät kollegat ja ystävät,
Vuoden 2021 alussa, kymmenen kuukauden pelon ja lockdownin
jälkeen, on aika toivottaa kaikille menestyksekästä ja turvallista
uutta vuotta.
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Huolimatta siitä, että Covid-19 pandemia leviää ja vaikuttaa
kaikkiin Euroopan maihin, EvolYou projektiryhmä – yhdeksän
partneriorganisaatiota kuudessa jäsenmaassa jatkaa
määrätietoisesti suunniteltuja ja päätettyjä operaatioita. Pientä
viivästystä tosin tapahtuu.
Tiimi antoi projektille nopean alun hyvässä yhteistyössä kick-oﬀ
tapaamisessa Torinossa. Jatkoa seurasi Bonnin Winter Schoolkoulutuksessa. Silloin julkaistiin vuoden 2019 lopussa tulevat
päätavoitteet. Koronaviruksen ilmaantuessa vuoden 2020 alussa ja
siitä aiheutuneen lockdownin aikaan olimme täydessä vauhdissa.
Tilanteesta huolimatta päätimme edetä niin paljon kuin
mahdollista nettitapaamisten ja sähköpostien muodossa.
Mentorien valinta ja valmennus didaktisen osaamisen
jakamiseen ovat muuttuneet nopeasti online-muotoon. Kaikki
partnerit ovat onnistuneet saamaan aikataulussa nämä
toimenpiteet valmiiksi, koska suurin osa valituista mentoreista oli
jo kokeneita ja sopeutuivat helposti projektin vaatimuksiin.
Mentoroitavat ovat ne, jotka hyötyvät suoraan projektista eniten.
Heidän valintansa ja koulutuksensa on käynnissä. Tähän
toimintaan vaikuttavat monet ulkoiset tekijät sekä osallistujien
syvä yksilöllinen tuntemus. Näiden toimien varmistamiseen meillä
on käytössä tutut online työvälineet.
Kahdenkeskinen mentorointi kärsii eniten pandemiarajoituksista,
koska se perustuu eniten kasvoista kasvoihin tapaamisiin
mentorin ja mentoroitavan välillä. Olemme vakuuttuneita siitä,
että tämä suora kohtaaminen ja koko tukitoiminta saadaan
valmiiksi seuraavien kymmenen kuukauden aikana. Rokotukset
mahdollistavat taas suorat sosiaaliset kontaktit ja suhteet.
Normaalit toiminnot kaikkien partnereiden kesken on käyty
onnistuneesti läpi ohjaustoimikunnan online kokouksissa. Niihin
liittyvät julkaisut, tavanomaiset kokoukset, tarkastelu ja
raportointi Erasmus+ proseduurin mukaisesti. Eri työryhmien
ansiosta olemme voineet esitellä Italian Erasmus+ kansalliselle
organisaatiolle projektin etenemisen edellytetyssä ajassa.
Olemme myös edistyneet metodologisen käsikirjan teossa.

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.

Nyt julkaistavan uutiskirje #2:n aikaan rokotuskampanja on
käynnissä kaikissa osallistujamaissa. Tämä varmistaa sen, että
voimme palata sosiaalisiin aktiviteetteihin. Jos niin käy,
tarkoituksemme on saada projekti päätökseen meille annetun
jatkoajan puitteissa. Deadline on tammikuu 2022.
Vielä kerran toivotan kaikille turvallista ja menestyksellistä vuotta 2021,
Enrico
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2020: Katsaus ohjaavan
toimikunnan online kokouksiin
Davide Prette
Vol.To Italia

Ko r o n a v i r u k s e n l e v i ä m i s e n a i h e u t t a m a t s o s i a a l i s e n
kanssakäymisen rajoitukset kaikissa Euroopan maissa ovat
aiheuttaneet sen, että vuonna 2020 ei voitu järjestää
osallistujamaiden välisiä kokouksia. Onneksi online-alustojen
käyttö on mahdollistanut virtuaalikokoukset partnereiden
edustajien kesken. Olemme voineet jatkaa keskustelua siitä, miten
j a t k a m m e e te e n p ä i n p r o j e k t i s u u n n i te l m a n p u i t te i s s a .
Toimikunnan kesken järjestettiin vuoden 2020 aikana kolme
kokousta ja niihin osallistuivat kaikki jäsenet.

Ensimmäinen pidettiin kesäkuussa 2020 ja se alkoi projektin
johtajan Enrico Gennaron tiiviillä katsauksella. Hän ilmaisi yleisen
tyytyväisyytensä siihen, että ensimmäinen akuutein
coronaviruksen vaihe oli selvitetty ja oli ollut mahdollista jatkaa
projektin toimintoja huolimatta ymmärrettävistä hidastuksista.
Kaikkien partnereiden raporteista selvisi, että kaikissa
osallistujamaissa didaktiseen osaamiseen liittyvät toiminnot piti
pysäyttää maaliskuussa. Silloin melkein koko Eurooppaa koski
lockdown. Jotkin henkilöiden ja ryhmien väliset aktiviteetit
jatkuivat online’ssa. Silloin oltiin melko varmoja, että tilanne
paranisi kokonaan syyskuussa. Toivottiin, että kasvotusten
tapahtuvat kokoukset voisivat jatkuvat. Ne ovat välttämättömät
todella tehokkaalle mentoroinnille. Metodologisen käsikirjan
suhteen ei ollut erityistä huolta. Lopulta päätettiin pyytää lNAPP,
Italian National Agency-järjestöltä puolen vuoden lisäaikaa ja
tarvittaessa vielä kolme kuukautta.
Toinen kokous pidettiin syyskuussa 2020. Siinä käsiteltiin
pääasiassa projektin etenemisen tilannetta. INAPP oli
antanut raportille aikaa syyskuun loppuun. Kokouksessa Vol.To
edustajat ker toivat, että, että rapor tti oli puolivälissä
valmistumistaan ja pyysivät lisää tietoja niiltä osallistujilta, joiden
tietoja vielä puuttui. Raportti esitettiin ajoissa ja National Agency
hyväksyi sen.
Ko ko u k s e n t o i n e n a i h e o l i ke s k u s t e l u p r o j e k t i n
jatkosuunnitelmista sen jälkeen, kun Euroopan komission rahoitus
päättyy. Ryhmä keskusteli myös metodologisen käsikirjan
edistymisestä.
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Ohjausryhmän kolmas online kokous pidettiin keskellä pandemian
kolmatta aaltoa marraskuussa 2020. Valitettavasti pandemian
sinnikäs jatkuminen aiheutti sen, että päätettiin olla järjestämättä
toista kansainvälistä projektitapaamista. Se oli alun perin
suunniteltu pidettäväksi Lyonissa maaliskuussa 2021. Vol.To kertoi
myös hyviä uutisia: INAPP Agency oli juuri ilmoittanut
hyväksyvänsä pyynnön kuuden kuukauden jatkosta. Tämä
vahvisti ajatusta siitä, että uusi vuosi voidaan aloittaa
optimistisissa näkymissä.

Metodologinen käsikirja
Tiimityö käynnissä pandemiasta
huolimatta
Davide Prette
Vol.To Italia

EvolYou- projektin ydin-, tärkein julkaisutoiminta on epäilemättä
didaktisen osaamisen jakamisessa ja metodologisessa käsikirjassa.
Ne ovat tiiviisti sidoksissa pilottikokeeseen ja seuraavat siitä
tulevaa ajoitusta ja palautetta. Käsikirja siis toimii didaktiikan
kehittämisessä ja samaan aikaan käynnissä oleva kokeilu
määrittelee käsikirjan viimeistelyn.
Käsikirjan haastava nimi on: ”Yhteisen tulevaisuuden suunnittelu:
Eurooppalainen malli vaikeuksissa olevien nuorten aktivoimiseksi
yhteiskuntaan.” Käsikirja määrittelee ne metodit ja tavat, joilla
syrjäytymässä olevat Eurooppalaiset nuoret aktivoidaan
sosiaalisesti. Kirjassa esitellään koulutusohjelma, sen sisällöt,
oppimateriaalit ja – välineet sekä valmennusmetodit, käytännöt ja
toimintatavat, jotka siihen sisältyvät.
Esittely ja suuntaviivat esitellään Saksalaisen VerA:n parhaat
käytännöt lähestymistavassa. Kaikkien neljän osallistujamaan
Italian, Espanjan, Ranskan ja Suomen osalta ne on otettu käyttöön
keväällä 2020. Suuntaviivat sekä didaktinen rakenne ja
toimintatapa ovat olleet mukana olevien partnereiden moottori
kun he ovat koordinoineet pilottihankkeen toimintoja.
Tällä hetkellä tekstin vahvistamisprosessi, validointi on käynnissä.
Se ottaa huomioon kaikki kenttätyössä esiin tulleet muutokset.
Metodologia pitää integroida ottaen huomioon kunkin mukana
olevan alueen erityispiirteet siten, että ne voidaan yhdistää
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Eurooppalaisella tasolla. Menetelmää skaalataan VerA- ohjelmaan
maantieteellisestä ja hyötynäkökohdasta.
Kesällä 2020 kokeilussa olevat partnerit, Il Italiassa, SECOT
Espanjassa, ECTI, AGIRabcd ja OTECI Ranskassa ja Nestor
Partners Suomessa toimittivat alkuperäiset opetussuunnitelmien
d o k u m e n t i t l i i t ä te t t ä v ä k s i k ä s i k i r j a a n . T ä l l ä h e t ke l l ä
toimintatapojen validaatio on käynnissä. Sillä varmistetaan
ehdotetun ikäryhmien välisen mentorointimallin sopivuus ja
tehokkuus.
K ä s i k i r j a n v e d o s o n e t e n e m ä s s ä ko h t i l o p u l l i s e n
opetussuunnitelman määrittämistä ja loppuun
saattamista. Kun se on valmis ja hyväksytty, käsikirja käännetään
ja julkaistaan.
Koko syksyn 2020 käsikirjan ensimmäisten kappaleiden käsittely
liitteineen on ollut käynnissä. Kiitos tästä kuuluu osallistuvien
partnereiden arvokkaalle palautteelle. Tämä on enemmän kuin
tyydyttävä tulos ryhmätyöltä, jota on tehty etänä Covid-19
pandemian vuoksi.

Didaktinen kokeilu
Tärkein henkinen tuotos
Ne l j ä d i d a k t i s e n o s a a m i s e n ko ke i t a t o t e u t t a v a a
kumppaniorganisaatiota Suomesta, Ranskasta, Italiasta ja
Espanjasta joutuivat mukauttamaan toimintaansa pandemian
aiheuttamien muuttuvien rajoitusten mukaisesti.

Tapani Kultaranta
Nestor Partners Finland

EvolYou -mentorointiprojekti alkoi tammikuussa 2020 ja mentorit
saivat ensimmäiset mentoroitavansa helmikuussa. Projektin aloitti
12 mentoria, joista kaksi on luopunut henkilökohtaisista syistä.
Mentoroitavia aloitti 22 ja jonkin verran on esiintynyt
vaihtuvuutta, mutta tätä kirjoitettaessa on 21 mentoroitavaa.
Kaikki mentoroitavat ovat maahanmuuttajia ja pakolaisia, joiden
tavoitteena on toisen asteen ammattikoulutus. Vuoden aikana
pidettiin neljä mentoreiden koulutustapahtumaa koskien
kohderyhmää ja samalla jaettiin kertyneitä kokemuksia.
28 maaliskuuta tapahtui projektin kannalta pahin mahdollinen.
Suomi sulki eteläisen osan maasta, johon kuului mm. Helsinki.
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Alueelta ei saanut poistua muualle maahan ja samalla asettiin
tiukat kokoontumisrajoitukset, jotka koskivat erittäin tiukasti
vanhempaa väkeä (useimmat mentorit), joiden piti olla
karanteeninomaisissa olosuhteissa. Tämä lopetti välittömästi
lähitapaamiset. Liikkumisrajoitus päättyi 15.4.2020, mutta
tapaamisrajoitukset jatkuivat. Tilanne johtuen uusista
virusmuodoista pahenee koko ajan ja samalla mentoroinnin esteet.
Kaikki edellä mainittu asetti mentorit uuteen
ennenkokemattomaan tilanteeseen – kuinka jatkaa mentorointia
näissä olosuhteissa. Tämä koski myös mentoroitavia. Useiden
kohdalla tuli pitkä tauko ja jotkut luovuttivat.
Syksyllä 2020 koottiin rivit uudelleen ja jatkettiin käyttäen kaikkia
mahdollisia yhteydenpitovälineitä rajoitukset huomioiden. Uutena
lähestymisenä aloitettiin pitämään luentotyyppisiä kokoontumisia
Stadin ammatti- ja aikuisopiston tiloissa osalle mentoroitavia
kokoontumismääräysten puitteissa. Luennot tukivat tulevaa
opiskelua.
Yhteenvetona vuodesta voidaan todeta, että kaikesta huolimatta
mentorit kykenivät vuoden aikana 220 kontaktiin mentoitavien
kanssa. Tämä on n. 22 kontaktia per mentori. Luentoja pidettiin 11
kappaletta. Lähes kaikki mentoroitavat pääsivät aloittamaan
ammattiopintonsa 2021 alusta ja syystä voidaan sanoa mentoreiden
ja mentoroinnin auttaneen osaltaan tätä hyvää lopputulosta.
Mentorointia jatketaan vielä tämän kevään 2021 ajan.

François Routhe
OTECI Ranska

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

Kaikki kolme Ranskan yhdistystä ECTI, AGIRabcd ja
OTECI olivat vahvasti mukana Objectif Réussir Apprentissage
(ORAn) kehittämisessä Lyonin metropolialueella. Saimme siellä
mukana olevilta partnereilta lämpimän vastaanoton. ORA on
Ranskassa kehitetty didaktinen kokeilu. ORA vain juhli
ensimmäistä vuosipäiväänsä. Virallinen julkistaminen ja
liikkeellelähtö tapahtuivat helmikuun 20. päivänä vuonna 2020.
Pandemia hankaloitti toimintoja ORAn ensimmäisenä vuotena,
kuten se on tehnyt monille muillekin toiminnoille, kuten mentorimentoroitava-parien yhteistoimintaa.
On ollut mahdotonta järjestää kahdenkeskisiä tapaamisia ja löytää
sopivia tapaamispaikkoja. Näiden lisäksi nousevat esiin
mentoroitavien omat tilanteet. He ovat hyvin usein etäällä
o p i s ke l u - t a i t y ö p a i k a s t a a n . S e j o h t a a p ä i v i t t ä i s e e n
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matkustamiseen ja osa heistä kärsii eristyksestä. Näistä esteistä
huolimatta vaikean alun jälkeen tammikuussa 2021 meillä on 37
sitoutunutta senioria. Olemme saaneet 52 kyselyä nuorilta tai
työnantajilta ja saattaneet yhteen 37 mentori-mentoroitava paria.
Lisäksi kuusi nuorta odottaa löytävänsä mentorin.
Ranskalaiset partnerit suunnittelevat verkostojensa ja resurssiensa
laajentamista. Se auttaisi kohtaamaan kaikki nuorten toivomukset
ja kysymykset. Se myös vahvistaisi senioriryhmiä vastaamaan
kaikkiin eteen tuleviin haasteisiin.
Tämän lisäksi valmistaudutaan projektin alueelliseen
l a a j e n t a m i s e e n A n n e c y n a l u e e l l e j a S a i n t- É t i e n n e n
kaupunkialueelle.

http://ses-bonn.de

http://
ceses.net

http://nestorpartners.org

Patrizia Andreello
IL Italia

Italian partneri Immaginazione e Lavoro aloitti syyskuussa
2020 ja antoi mahdollisuuden niille nuorille ulkomaalaisille, jotka
olivat hakeutuneet järjestön nettisivujen kautta. Kuusi heistä sopi
osallistumisesta projektiin. Olemme tavanneet heidät jälleen
tammikuussa ja aloitamme valmennuksen helmikuussa. Tällä
välillä olemme tarkistaneet mentorien saatavuutta ja parhaillaan
muodostamme valmennuspareja mentoreista ja mentoroitavista.
Jatkamme myös mentoreiden etsimiskampanjaamme ja odotamme
muutamaa, jotka käyvät uutta asiantuntijakurssia Torinon Gestalt
schoolissa.

Doris Bandin
SECOT Espanja

http://
evolyoup
roject.eu

2020 alkoi hyvin espanjalaisen kumppanin SECOT: n
didaktisen kokeilun osalta. Projektiin osallistui 35 opiskelijaa
kahdesta eri oppilaitoksesta. Didaktinen kokeilutoiminta oli
kuitenkin keskeytettävä maaliskuussa 2020 COVID19 vuoksi.
Siitä lähtien SECOT on ollut yhteydessä instituutteihin
selvittääkseen, milloin ja miten toiminta voisi jatkua, ja toivoo
saavansa uutisia lähitulevaisuudessa.
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Lyhenteet
Tässä uutiskirjeessä käytetään seuraavia lyhenteitä.

AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités,
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”,
Paris, Ranska
CESES “Confederation of European Senior Expert Service”,
Brussels, Belgia
ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”,
Paris, Ranska
Voit seurata EvolYou’ta @
facebook.com/evolyouproject
evolyouproject.eu

🔗

EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for
the social inclusion of Young people in diﬃculties”. Erasmus+ hankkeen nro. 2019-1-IT01-KA202-007472.
IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italia
INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche”. Kansallinen toimisto, joka hallinnoi Erasmus+ ohjelmaa Italiassa ammatillisen koulutuksen sektorilla.
ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. Ranskalaisten pilottitesti.
OTECI “Office Technique d’Études et de Coopération
Internationales”, Paris, Ranska
SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”,
Madrid, Espanja
SES “Senior Experten Service”, Bonn, Saksa
VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen” (oppimisen
keskeyttämisen estäminen). SES: n kansallinen aloite.
Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia

📷 @ Unsplash
Monica Melton, Mark Fletcher-Brown

http://
evolyoupr
oject.eu
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