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Tämä on EvolYou -projektin uutiskirjeen kolmas numero:
ensimmäinen ilmestyi maaliskuussa 2020, toinen maaliskuussa
2021 ja nyt syyskuussa 2021 valmistellaan toiseksi viimeistä
numeroa. Olemme lähestymässä hyvin tärkeän kokemuksen
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loppua: kahdeksan toimintakumppania, joista suurin osa kuuluu
Euroopan johtavien asiantuntijapalvelujen konfederaatioon
(CESES), kuudessa maassa, ovat työskennelleet tiiminä jännittävän
Erasmus+ -ohjelman projektin parissa. Olemme työskennelleet
yhteiskunnassa vaikeuksissa olevien, tulevaisuudestaan
huolestuneiden nuorten osallistumismallin määrittelemiseen.
Työuransa loppupuolella olevat, erittäin kokeneet seniorit ovat
siirtäneet kokemustaan ja osaamistaan sitä tarvitseville nuorille.
Pandemiasta huolimatta hankkeessa on etsitty ratkaisuja pandemian
aiheuttamista sosiaalisista vaikeuksista huolimatta. Pandemia on
rajoittanut tai estänyt kokonaan ulkomaan matkailua. En mene
yksityiskohtiin: kaikki menettelyt ja toimintatavat säädöksineen
selitetään hyvin kolmessa tuotoksessa - metodologisessa käsikirjassa,
didaktisessa kokeilussa ja suositusten paperissa päättäjille.
Haluan tässä yhteydessä painottaa sitä erittäin tärkeää ja
kokemusta oppia, jonka saimme edellisestä kansainvälisestä
projektikokouksesta. Siinä yhteydessä ”kumppanitesterit”
esittelivät tehtyjä haastatteluja mentoreille ja mentoroitaville.
Kaikki mentoroitavat olivat erittäin kiitollisia mentoreilleen. He
kokivat ohjaajien pitäneen heistä huolta, heidän olleen
huomaavaisia ja sitoutuneita. Luottamus ja sitoutuminen ovat ne
asiat, joita mentoroitavat tarvitsevat eniten. Kaikki ohjaajat
ilmoittivat mentoroinnin aikana olleensa motivoituneita tehtävään.
Virittäytyminen samalle aaltopituudelle mentoroitavan kanssa loi
omat haasteensa ja palkitsevaa oli nähdä, kuinka mentoroitava löysi
itsensä, ylitti aiemmat esteet ja löysi uusia tavoitteita elämäänsä.
Tulos oli siis kaksinkertainen: mentoroitavien tarpeiden
ratkaisu ja suuri palkinto mukana oleville mentoreille.
Haluan lisätä tähän yhteisen tuloksen: ilo työskennellä tiimin
kanssa, jolla on runsaasti kokemusta ja luovuutta. Se on myös
vahvistanut osallistuvien järjestöjen yhteistyötä.
Pandemiatilanteesta johtuvista rajoituksista huolimatta kaikki
kumppanit osallistuivat ennen kaikkea virtuaalisia keinoja
hyödyntäen keskinäisen tiedon jakamiseen. Seuraavassa
uutiskirjeessä kerrotaan tarkemmin.

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.

Tunnemme olevamme nyt valmiita siihen, että voimme siirtää
tätä kokemusta muille kumppaneille Euroopassa. Voimme
tarjota malliamme julkisille ja yksityisille organisaatioille. Tämä
tapahtuu aktiivisen tiedonjaon avulla seuraavien kuukausien aikana.
Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille keskinäisestä
ymmärryksestä ja hedelmällisestä yhteistyöstä!
Enrico
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Kansainvälinen projektikokous 2
(virtuaalinen) tilaisuus tavata jälleen
Davide Prette
Vol.To Italia

Covid-19-pandemian aiheuttamien matkustusongelmien vuoksi
ylikansallinen projektikokous 2 (TPM2) pidettiin verkossa
kasvotusten tapahtuvan tapaamisen sijasta 11. ja 12. toukokuuta
2021. Kokous olisi pitänyt pitää Madridissa toukokuussa 2020,
mutta koronavirustilanteen ja sen seurauksena hankkeen
etenemisen vuoksi sitä on lykätty useita kertoja. Epätavallisesta
tavasta huolimatta kaikki kumppanit olivat silti erittäin
tyytyväisiä toistensa tapaamiseen. Oli tarpeen paitsi tehdä
päätöksiä, vaihtaa ajatuksia, tietoja ja toiminnallisia yksityiskohtia
hankkeesta myös ryhmittyä - aivan kuten tapahtuu aikana Erasmus+
-tapaamisissa, joihin olimme tottuneet ja ennen vuotta 2020.
Enrico Gennaro, projektin vetäjän, puhe avasi kokouksen. Se oli
yhteenveto hankkeen edistymisestä, jonka arvioitiin olevan
hyvässä vauhdissa. Kognitiivisten tulosten nopean tarkastelun
jälkeen keskustelu keskittyi Metodologiseen Käsikirjaan ja
kumppaneiden panoksiin sen viimeistelemiseksi. Käsikirjan osan
kääntämisestä englannista muille kumppanuuskielille (italiaksi,
ranskaksi, espanjaksi, saksaksi ja suomeksi) käsiteltiin myös ennen
siirtymistä seuraavaan aiheeseen - didaktiseen kokeiluun.
Espanjan, Ranskan, Suomen ja Italian testaustilanteen esittivät
SECOT, OTECI, Nestor Partners ry ja Immaginazione e Lavoro.
Keskustelussa keskityttiin opetussuunnitelmien ja viimeisten
mentorointiohjelmien loppuunsaattamiseen tarvittaviin panoksiin
kussakin neljässä kokeilevassa maassa.
Ensimmäisen kokouspäivän loppuosa oli omistettu SES:n
ensimmäisten Suosituspaperi koskevien ideoiden käsittelylle ja
jakeluteemal le. Uutiskirjeen nro3 suunnittelu alkoi ja
toimituksellinen suunnitelma käynnistettiin. Tällöin kaikilla
kumppaneilla on mahdollisuus osallistua aktiivisemmin EvolYou Facebook -sivun päivittämiseen.
Toinen kokouspäivä avattiin erittäin raikkaalla ja dynaamisella
tavalla SECOTin ehdottamalla virtuaalisella Madrid kävelyllä. Sen olivat valmistelleet muutamat hankkeeseen
osallistuvat mentorit ja mentoroitavat. Tämän osan jälkeen
keskusteltiin hallinnollisista ja projektin johtoon liittyvistä
kysymyksistä, tarkistetusta Gant-kaa viosta ja uudesta
hankesuunnitelmasta, budjetista ja kustannusten kohdentamisesta
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joidenkin alun perin suunniteltujen toimintojen online -siirron
vuoksi. Työpäivä päättyi laatulautakunnan kokoukseen, jonka
päämääränä oli määrittää indikaattorit, jotka on otettava
huomioon, jotta loppuraportissa voidaan parhaiten kuvata sitä,
mitä eri maissa on kokeiluvaiheessa todella saavutettu.

Online -tilasta huolimatta TPM2 on ollut tärkeä yhteinen tilaisuus
koko kumppanuudelle ja erittäin hyödyllinen mahdollisuus asettaa
projektin viimeisten kuukausien aikana suoritetta vien
toimenpiteiden määräajat.

Didaktinen kokeilu
Päivitetään
Pandemian vuoksi henkilökohtaisista suhteista mentoroitaviin tuli
digitaalisia. Suomalaisen, ranskalaisen, italialaisen ja espanjalaisen
didaktisen kokeilun kumppanin oli sopeuduttava vastaavasti,
hankaluuksista huolimatta.

Tapani Kultaranta
Nestor Partners Finland

Suomalaiselle Nestor Partnersille Covid-19-virus on
varjostanut EvolYou-projektin etenemistä sen alusta lähtien. Vasta
lokakuussa 2021 esimerkiksi kokoonpanorajoitukset poistetaan,
kolme kuukautta ennen hankkeen päättymistä. Erityisesti
kokoontumisten rajoitukset ovat olleet vaikein este sidosryhmien
ohjaamiselle tai tapaamiselle. Videokokoukset eivät korvaa
henkilökohtaisia tapaamisia, erityisesti
Hankkeen tärkein ulkoinen sidosryhmä on ollut Helsingin
kaupungin ammattikoulu, Stadin Ammatti- ja aikuisopisto. Koulu
on ollut hyvä foorumi projektissa määriteltyjen mentoroitavien
löytämiseksi.
Varsinainen mentorointi päättyi aikataulun mukaisesti viime
toukokuun lopussa, ja nyt keskitytään projektidokumentaatioon ja
muihin hallinnollisiin vaatimuksiin.
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Gilles Moutardier
OTECI Ranska

Kolme ranskalaista kumppania AGIRabcd, ECTI ja
OTECI jatkoivat yhdessä vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla
vuonna 2020 Lyonin alueella aloitettuja mentorointitoimia ORA nimellä (Objectif Réussir Apprentissage).
Kesäkuun 2021 lopussa, ennen kesälomaa, mukana oli 63
oppisopimuskoulutettavaa ja 36 vanhempaa vapaaehtoista
kolmesta yhdistyksestä. Toiminnot on viety käytännön
tasolle ja nuorten pyyntöjä tulee jatkuvasti lisää.
Tänä aikana korostettiin myös mentorien koulutusta. Erityisesti
ORA:lle kehitetty Internet -alusta kokoaa yhteen kaiken
kokemuksen kautta hankitun tiedon. Se myös mahdollista esittää
kysymyksiä ja saada vastauksia kokeneemmilta mentoreilta.
Kokemusten vaihdon kannustamiseksi etäkokouksia järjestetään
erityisinä ”tiistain mentorointeina”. Itse asiassa aloittelevat
mentorit tuovat esiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien
nuorten erilaiset tarpeet (lukutaito, asuminen, taloudellinen apu).
He i l l e l ö y d e t y t r a t k a i s u t o v a t p e r ä i s i n m o n i s t a
yhdistysverkostoista eikä vain kolmelta EvolYou -järjestöltä.
Kaikille uusille vapaaehtoisille on laadittu erityinen opas, joka
auttaa mentoreita myös vaihtamaan kokemuksia.

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

Huhtikuussa 2021 Ranskan hallitus julkisti ”1 nuori, 1 mentori” hankkeen. Sen tavoitteena on kasvaa 30000:sta nuoresta
mentoroitavasta vuonna 2020 100 000:een ja 2021:een ja 200
000:een vuonna 2022. Kyse oli järjestöjen rekrytoinnista tarjota
koulutuksellista tukea, neuvontaa tulevaan suuntautumiseen,
integroitumiseen ja neuvoja kotoutumiseen eniten heikommassa
asemassa oleville nuorille, jotka ovat etusijalla. EvolYou -ohjelmaan
osallistuneet kolme yhdistystä vastasivat tähän hankekutsuun
yhdessä Ranskan neljännen vanhempien vapaaehtoisten yhdistyksen
EGEE: n kanssa kohdistamalla sen vain oppilaisiin Saksan VerA mallin mukaisesti, joka inspiroi ORA:aa. Neljän yhdistyksen
esittämä hanke valittiin ja he ovat sitoutuneet huolehtimaan 310:stä
nuoresta eri puolilta Ranskaa ennen vuoden 2022 loppua.
EvolYou -hankkeella aloitettu projekti on siten laajentunut tänä
aikana Ranskassa. Kaikki osapuolet ovat tähän tyytyväisiä.

Patrizia Andreello
IL Italia

Italialainen kumppani Immaginazione e Lavoro käytti
suhteitaan sidosryhmiin mentorien rekrytoinnissa. Tämä tapahtui
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kahden ulkoisen organisaation osallistumisen ansiosta:
Kulttuuriyhdistys IBTG - Scuola Gestalt Torinossa (vuoden 2020
aikana) ja Federmanager Torino Association, johon kuuluu
yksinomaan teollisuusyritysten johtajia (vuoden 2021 aikana).
Federmanagerin kesäkuussa 2021 järjestämän konferenssin
(”Eurooppalainen vapaaehtoistyö seniorien mentoroinnin avulla
työllisyysvaikeuksissa olevien nuorten sosiaalista osallisuutta
varten”) jälkeen osallistui kuusi uutta mentoria. He ovat eläkkeellä
olevia johtajia, jotka tulevat yleensä tekniseltä alalta. Näiden
henkilöiden ansiosta oli mahdollista avata suuri määrä kontakteja
nuorten mentoroitavien työnhakuun.
Suhteita on luotu myös pakolaisia a vusta viin, voittoa
tavoittelemattomiin järjestöihin.

http://ses-bonn.de

http://
ceses.net

Syyskuussa järjestettiin koulutus kolmannelle ryhmälle nuoria
ulkomaalaisia, jotka etsivät tukea sosiaaliseen/työelämään
integroitumiseen.

Doris Bandin
SECOT Espanja

http://nestorpartners.org

Espanjalainen kumppani SECOT aloitti verkossa didaktisen
kokeilun vuonna 2021. Mentorointia esiteltiin suoratoiston avulla
ja siihen osallistui 15 opiskelijaa yhdessä kokeiluun osallistuvassa
oppilaitoksessa. Kolme opiskelijaa osallistui online-mentorointiin
kahden SECOT -ohjaajan pitämissä yhteisissä tapahtumissa.
Yhdeksän 30 minuutin istuntoa järjestettiin ja viimeinen istunto
pidettiin toukokuussa. Instituutin ohjaaja teki erinomaista työtä
järjestäessään linkityksen tilaisuuksiin.
Kokemus oli mentoreiden kannalta positiivinen. Vaikka istunnot
olivat verkossa eivätkä henkilökohtaisesti, opiskelijat olivat
kuitenkin tarkkaavaisia koko ajan ja luottamussuhde syntyi.
Opiskelijat olivat tapahtumiin erittäin tyytyväisiä.

http://
evolyoup
roject.eu

To i v o t t a v a s t i t ä n ä l u k u v u o n n a S E C O T v o i j ä r j e s t ä ä
henkilökohtaista mentorointia yhteisissä tapaamisissa.
Ne o v a t a i n a te h o k k a a m p i a j a n i i h i n o s a l l i s t u u
epäilemättä suurempi määrä opiskelijoita. Kaikki riippuu
luonnol lisesti pandemiaan liittyvästä ter veystilanteen
kehityksestä.
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Suosituspaperi
edelleen valmistelussa
Bernd Tuchen
SES Saksa

Saksalainen vapaaehtoisjärjestö SES valmistelee parhaillaan
suositusasiakirjaa.
Asiakirjan tarkoituksena on havainnollistaa muille kiinnostuneille
eurooppalaisille organisaatioille menetelmiä, joilla niitä
kannustetaan perustamaan vastaavia ohjelmia omissa maissaan.
Aiemmista toimenpiteistä kertyneen tiedon per usteella
dokumentti edustaa tehokasta suositusta toimenpiteistä, joita
voidaan käyttää vaikeuksissa olevien nuorten auttamisessa
löytämään tiensä työmarkkinoille ja yhteiskuntaan.
Vuonna 2009 käynnistetyn VerA-aloitteen myötä SES:llä on laaja
kokemus eri ammattialoilta tulevien nuorten ohjaamisesta. Yhdessä
ku mppa ni m ai den tu l os ten k anss a tä m ä ti eto s i i r t yy
suositusasiakirjaan. Tuloksena on “parhaat käytännöt” -asiakirja,
josta monet vapaaehtoisjärjestöt voivat hyötyä tulevina vuosina.
Vapaaehtoisten mentorien ja nuorten rekrytointimahdollisuuksien
lisäksi a siakirja ssa kerrotaan rahoitustavoista sekä
mentoreiden jatkokoulutuksesta ja tuesta. Mentoreiden
koulutus on olennainen osa heidän vapaaehtoistyötään.
Dokumentissa mainitaan myös mahdollinen yhteistyö muiden
organisaatioiden, instituutioiden ja viranomaisten kanssa.
Kauppakamarit ja koulut/ammattikoulut ovat nuorten luonnollisia
kohtaamispaikkoja. Verkostojen rakentamisella kamarien,
paikallis- ja alueviranomaisten kanssa on todennäköisesti erittäin
suuri vaikutus tähän hankkeeseen.
Tietenkin kaikki käytännöt ja asiat vaihtelevat maittain. Se mikä
on mahdollista yhdessä maassa, ei ole mahdollista toisessa. Tästä
näkökulmasta asiakirjaa on pidettävä yleisenä suosituksena.
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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
EGEE “Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise”,
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 “Organisation pour la Transmission des Expertises et
Compétences Intergénérationnelle”, Paris, Ranska
SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”,
Madrid, Espanja
SES “Senior Experten Service”, Bonn, Saksa
TPM “Transnational Project Meeting” (kansainvälinen
projektikokous)
VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen” (oppimisen
keskeyttämisen estäminen). SES: n kansallinen aloite.
Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia

📷 @ Unsplash
Hamed Daram

http://
evolyoupr
oject.eu
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