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1. Projektin tarkoitus 
 

Projektin tarkoituksena oli kehittää ja parantaa laadullisesti työttömien yhdistysten toimintamalleja 
sekä lisätä yhdistysten vastuullisissa asemissa työskentelevien osaamista toiminnassa, jonka 
kohderyhmänä ovat enemmän tukea tarvitsevat asiakkaat. Tavoitteena oli myös yhdistysten 
projektikentän ammatillisen osaamisen syventäminen. Lisäksi tavoitteena oli kasata 
työkalumateriaalipankki, josta voi tarvittaessa etsiä lisätietoa. 
 
Valtakunnallisen projektin koordinoi alkuun Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö 
TVY ry, ja rahoituksen saatuaan hanke jaettiin neljään eri osahankkeeseen. Läntisen osahankkeen 
vastuualueena oli Varsinais-Suomi, Pirkanmaa (paitsi Virrat) ja Satakunta, ja sitä hallinnoi Turun 
Seudun TST ry.  
 

2. Hankkeen ohjaus ja seuranta 

2.1. Johtoryhmä 

Hankkeen johtoryhmä kokoontui kuukausittain tarkastamaan projektin etenemistä suunnitelman 
mukaisesti aina ennen Turun Seudun TST ry:n hallituksen kokousta, jossa projektin tila esiteltiin 
hallitukselle. Johtoryhmään kuului:  

Kristiina Ilonen (hallituksen varajäsen), Harri Laaksonen (hall. varapuheenjohtaja / 
hankekoordinaattori 30.2. asti), Joe Majanen (hall. puheenjohtaja), Matti Kontio (hall. jäsen) 
huhtikuuhun 2014 asti, Anne Tyni (hall. jäsen, hankekoordinaattori 5.3. alkaen) huhtikuusta alkaen. 

Maaliskuussa pidettiin myös 2 ohjaavaa kokousta muiden Turun alueen työttömien yhdistysten 
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edustajien kanssa (Varissuon Työttömät ry, Lounais-Suomen Työllistäjät ry, Kaarinan Työttömät ry). 

 

2.2. Ohjausryhmä 

Ohjausryhmän kokouksia oli 4.   

Ohjausryhmän jäsenet:   

Varsinais-Suomen ELY-keskus: Kjell Henrichson, kehittämispäällikkö,  
Sari Säippä, työvoimapalveluasiantuntija, Hannu Lehti, työvoimapalveluasiantuntija  
Varsinais-Suomen TE-toimisto:  Pasi Romppanen, asiantuntija, Maaret Rantolahti, palveluesimies
  
Turun Seudun TST ry: Matti Kontio, TST ry, Harri Laaksonen, TST ry:n varapuheenjohtaja 
Kristiina Ilonen, TST ry:n hallituksen varajäsen 
Myöhemmin hankekoordinaattorin vaihtuessa mukaan tuli: Anne Tyni ja Harri Laaksonen siirtyi 
Matti Kontion tilalle. Kjell Henrichsonin tilalle syksyllä ei tullut uutta edustajaa.  
 

2.3. Osahankkeet ja niiden johtoryhmät 
 
Osahankkeet ja niiden hankevastaavat: 
 
Tuohi-projekti / Läntinen alue ja Pirkanmaa (Anne Tyni, Turun Seudun TST ry)  
Tuohi-projekti / Keski-Suomi (Sirpa Nieminen, Jyvässeudun Työttömät ry) 
Oskari-projekti / Eteläinen Suomi ja Etelä-Karjala (Rauno Haapanen, Helsingin Työttömät He Ty ry) 
Oske-projekti / Pohjois-Suomi ja Pohjanmaa (Mari Jääskeläinen, Kajaanin Työvoimayhdistys ry) 
 
Osahankkeiden kokouksia pidettiin 5: 19.2. Kajaanissa, 16.4. Turussa, 23.9. Jyväskylässä, 6.-7.11. 
Helsingissä ja 19.12. Turussa. 
 
Kokouksissa käsiteltiin osahankkeiden tilaa, verrattiin käytänteitä ja pyrittiin luomaan yhtenäisiä 
toimintamalleja kuitenkin jokaisen alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Viimeisissä kokouksissa 
sekä laivaseminaarissa käsiteltiin myös hankkeen jatkomahdollisuuksia ja tehtiin kooste sen 
hetkisistä tuloksista (per. 12.11.)  jatkorahoituksen hakemista varten. 
 
Kokouksiin osallistui hankevastaavien lisäksi vastuuyhdistysten johtoryhmien jäseniä, yhdistysten 
puheenjohtajia/toiminnanjohtajia (Sari Huovinen, Joe Majanen, Anne-Maria Kantola, Eija 
Tuohimaa) ja TVY ry:n edustajia (Juha Keränen, Seppo Salmela). Lisäksi Kajaanissa ja Turussa 16.4. 
oli mukana TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen ja Helsingissä uusi pj. Jukka Haapakoski. 
 
Hanke oli esillä myös TVY ry:n laivaseminaareissa 26.-28.11.2013 ja 18.-20.11.2014. 
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3. Hankkeen toteutus 

 
3.1.Kohderyhmän kartoitus 

 
Harri Laaksonen aloitti projektipäällikkönä 2013 ja hänen avukseen eri yhdistysten kartoittamiseen 
ja yhteydenottoihin palkattiin tukityöllistettynä Taina Suomela.  
 
Projektin aluksi kartoitettiin projektin kohdealueeseen kuuluvien työttömien yhdistysten 
osallistumiskiinnostus koko projektia sekä sen aihealueita kohtaan. (Liite 1) 
Projektin tarjoamista koulutuksista innostuneita yhdistyksiä löytyi Varsinais-Suomesta sekä 
Pirkanmaalta Satakunnan jäädessä kiinnostuksetta. Syynä saattaa olla väärinkäsitys, että TVY 
ry:hyn kuulumattomat työttömien yhdistykset eivät voisi osallistua koulutuksiin.  
 

3.2.Koulutusten kilpailutus 
 
Kartoituksen ohella aloitettiin koulutusten kilpailutus, joka kohdennettiin ensisijaisesti yliopistoihin 
mutta myös muihin aikuiskoulutukseen suuntautuviin oppilaitoksiin. Aktiivisimmat tarjousten 
antajat olivat Turun ja Tampereen yliopistot sekä Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TaKK). 
Tarjoukset pyydettiin aluksi koko projektin koulutuksia koskevana kokonaisuutena.   
 
Yliopistojen tarjoukset olivat kalliita, mutta kattavia. Joissain varsinaissuomalaisissa yhdistyksissä 
syntyi epäilyä, kohtaako korkeakoulujen tarjonta kohderyhmän. Jotta koulutukset saatiin keväällä 
2014 käyntiin, hyväksyttiin Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TaKK) tarjous eriteltyjen 
moduulien kohdalta.  
Maaliskuun alussa hankkeen koordinaattoriksi valittiin Anne Tyni Laaksosen jäädessä ohjaus- ja 
johtoryhmiin. 
  
Kaikilta pyydetyiltä tahoilta ei saatu lainkaan tarjousta, mm. Turun aikuiskoulutuskeskus, Timali ja 
Turun Vakuutuspiiri. Turun AMK ei antanut yhtenäistä tarjousta, vaan jokainen moduuli täytyi 
kilpailuttaa erikseen ko. laitoksilla. Turun AMK:n tarjousten hinnat alenivat myöhemmin, kun eri 
laitosten koulutuspäälliköt ymmärsivät, että kyseessä oli laaja-alaisempi koulutustarve. Silti niiden 
tarjoukset jäivät usein kokonaistaloudellisesti TaKK:n varjoon.  
 
Projektin edetessä huomattiin TaKK:n kouluttajien olevan erittäin ammattitaitoisia, ja he ottivat yhä 
enenevässä määrin huomioon kohderyhmän erikoisluonteen. Sama kouluttaja jatkoi joissain 
moduuleissa syventäviin opintoihin, mikä osoittautui erittäin hyödylliseksi ratkaisuksi. TaKK:n 
kouluttajat jakoivat myös keskenään erikoisryhmää koskevaa tietoa ennen koulutuksia, mikä 
edesauttoi koulutusten painottamista juuri kolmannen sektorin tarpeita vastaaviksi. Myös 
koulutettavien ja kouluttajien suhde muuttui läheisemmäksi ja luottavaisemmaksi monen 
kouluttajan myöntäessä, että he eivät tunteneet/arvostaneet riittävästi aiemmin kolmannen 



    Turun Seudun TST ry/ TUOHI-HANKE / Anne Tyni                
 

4 
 

sektorin toimintaa. Työvalmennusmoduulin toinen kouluttaja (Pertti Nurmi) sen sijaan on tehnyt 
pitkän uran työpajatoiminnassa ja jatkanut siitä kouluttajaksi. 
Syventäviä opintoja ei enää kilpailutettu, jos niitä jatkoi jo kouluttajana ollut taho. Perusteluna se, 
että kouluttaja tiesi mitkä asiat oli jo käsitelty ja mitkä vaativat tarkempaa tarkastelua. 
 
Tavoitteena olleesta ajatuksesta jokaiselle osallistujalle erikseen tehtävästä suunnitelmasta 
luovuttiin jo pelkästään ajan puutteen vuoksi.  
 

3.3.Koulutukset 
 
28.3. aloitettiin koulutukset Turussa moduulilla ”Yhdistysten toimintaa ohjaavat lait” kouluttajana 
Anu-Tuija Lehto SAK:sta Helsingistä. Myöhemmin koulutus pidettiin Tampereella ja Salossa.  
Seuraava oli Turussa ja Nokialla järjestetty ”Projektiosaaminen” - koulutus (Turun AMK). Koulutus 
oli molemmissa paikoissa kaksipäiväinen ja toisena päivänä oli mukana V-S:n ja Pirkanmaan Ely-
keskusten asiantuntijat Sari Säippä, Petri Lehtimäki ja Seija Inkinen. 
 
Keväällä jatkettiin moduuleilla ”Työhön valmennus 1-2”, ”Tiedottaminen” ja ”Tuotteistaminen”, 
jotka piti aina sama kouluttaja sekä Turussa että Tampereella (TaKK). Keväällä koulutuspäiviä oli 17. 
 
Koulutusmoduulit jatkuivat heinäkuun tauon jälkeen elokuussa ”Työhyvinvointi” -koulutuksilla (3) 
(Turun AMK). Työhyvinvointi -koulutuksen intensiivisen luonteen vuoksi opiskelijamäärä rajattiin 10 
henkilöön/koulutus.  
Syksyllä järjestettiin ”Asiakkaat ja yhteistyösuhteet”(TaKK) sekä ”Johtaminen” -moduulien (Turun 
AMK) koulutukset. 
Jälkimmäinen Turussa järjestetty koulutus oli ainoa, joka ei vastannut odotuksia eikä saavuttanut 
kohderyhmää yrityksistä huolimatta. Koulutettavia tuli paikalle ensimmäisenä päivänä 29. Osa 
keskeytti koulutuksen hyödyttömänä. Kolmanneksi päiväksi, koskien hallitus- ja 
kokoustyöskentelyä, saatiin kouluttaja TaKK:ista. Tampereella kokonaisuuden kouluttajaa 
vaihdettiin (TaKK), mutta erittäin hyvään koulutukseen tuli vain 5 osallistujaa.  
 
Palautekyselyssä Turun 2-päiväinen johtamiskoulutus  heikentää 2 prosenttiyksikön verran 
kiitettävää arvosanaa kysyttäessä koulutuksen hyödyllisyyttä.  
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Kaikkien koulutusten hyödyllisyys: 
 

 
 
 
Moduuliin ”Sosiaalietuudet” ei saatu kouluttajaa useista yrityksistä huolimatta asiaa parhaiten 
tuntevammalta taholta. Lopulta kouluttajaksi saatiin Pertti Nurmi TaKK:sta, joka otti nerokkaasti 
koulutuksissa syntyneissä pulmatilanteissa yhteyttä Kelan puhelinpalveluun ja koulutettavat saivat 
suoran yhteyden asiakasneuvojaan. 
 
Moduuliin ”Sähköiset palvelut” koskien työttömien netissä tehtävää asiointia eri etuuksien 
saamiseksi, ei saatu kouluttajaa. Vakuutuspiiri viittasi netissä saatavaan hyvään opastukseen. 
 
Syksyn koulutukset jatkuivat 15.12. asti. Koulutuksia järjestettiin 19 päivälle. Tiedottamisen 
kouluttaja ei saapunut Saloon ja 7 osallistujaa vertaili kolmen tunnin ajan keskenään yhdistysten 
kotisivuja ja keskusteli niiden kehittämistarpeista. 
  
Moduuleista toteutui yhdeksän kymmenestä. 
 
 
Kouluttajat: 

      
        YHDISTYSTEN TOIMINTAA OHJAAVAT LAIT, Anu-Tuija Lehto, SAK 

 TYÖHÖN VALMENNUS 1, Pertti Nurmi, TaKK 
   TYÖHÖN VALMENNUS 2, Jouni Hanhinen, TaKK 
   TYÖHÖN VALMENNUS 3, Birgit Vuori-Metsämäki, Tmi 

  TYÖHÖN VALMENNUS 4, Pertti Nurmi, TaKK 
   TYÖHÖN VALMENNUS 5, Mari Poikolainen, TaKK 
   TYÖHÖN VALMENNUS 6, Petri Karoskoski, TaKK 
   TUOTTEISTAMINEN, Jaana Ristimäki-Anttila, TaKK 

  TIEDOTTAMINEN, Tommi Tenhunen, TaKK 
   PROJEKTIOSAAMINEN, Jari Hietaranta,T urun AMK 

  ASIAKKUUDET JA YHTEISTYÖSUHTEET, Jouni Hanhinen, TaKK 
 SOSIAALIETUUDET, Pertti Nurmi, TaKK 

    JOHTAMINEN 1-2, Juhana Lounela, Turun AMK ja Heli Sundell, TaKK 
 

Asteikko 1-5 

1 = huonosti 

5 = kiitettävästi 
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JOHTAMINEN 3, Ari Järvinen, TaKK 
    JOHTAMINEN 4-5, Riitta Koskimies, TuKKK 

 JOHTAMINEN 6, Lari Karreinen, Vihreä Sivistysliitto Visio 
 
 
 
 

3.4. Koulutusten laajeneminen Satakuntaan ja Saloon 
 
Kesäkuussa 2014 sovittiin Rauman Seudun Työttömien kanssa käydyssä keskustelussa jo Turussa ja 
Tampereella pidettyjen koulutusten (Tuotteistaminen, Tiedottaminen, Projektiosaaminen ja 
Yhdistysten toimintaa ohjaavat lait) tuomisesta myös Satakuntaan Raumalle. 
  
14.10. Raumalta ilmoitettiin, että yhdistysten kiireiden vuoksi Raumalle suunnitellut koulutukset 
peruutetaan heidän osaltaan. Rauman Seudun Työttömät ry:n jäsenten osallistuminen oli perusta, 
jolle koulutussuunnitelma laskettiin. Tämän hajotessa ei ollut syytä tuoda varsinaissuomalaisia 
koulutettavia Satakuntaan ja koulutukset peruutettiin siltä osin. Myöhemmin Rauma pyysi 
kuitenkin järjestämään Tuotteistamisen koulutuksen ja se jäikin ainoaksi siellä. 
 
Muut suunnitellut koulutukset siirrettiin Saloon. Perusteluna ensinäkin se, että Salon seudun 
työttömien yhdistys kiinnostui koulutuksista, ja toiseksi syksyllä tehdyn muutoksen mukaisesti 
myös muut kolmannen sektorin työllistävät yhdistykset pääsivät mukaan koulutuksiin.  
 
Sitoutumattomuusongelmaan törmättiin ainoassa projektin peruutetussa koulutuksessa Salossa. 
Ennakkoilmoittautujien puuttuessa projektiosaamisen koulutus peruutettiin, mutta paikalle oli 
tullut kuitenkin osallistujia. Salon Tiedottaminen -koulutukseen sen sijaan ei tullut kouluttajaa 
paikalle. 
Rauman ja Salon koulutuksissa kävi yhteensä 34 henkilöä (Salo 22, Rauma 12). 
 

3.5.  Syventävät opinnot 
 
Päivän (6,5 opintotuntia) mittaisilla koulutuksilla ehdittiin yleensä vain riipaisemaan pintakuorta. 
Koulutuksien lopussa jaetuissa palautekaavakkeissa sekä keskusteluissa tuli selvästi ilmi 
jatkokoulutuksen tarpeellisuus. Kaikki järjestetyt syventävät opinnot olivat osallistujien toiveiden 
mukaisia. 
 
Projektisuunnitelman mukaiseen koulutusmoduuliin ”Työhön valmennus” lisättiin syventävää 
opetusta koskien työvalmentajien/pajatyöntekijöiden valmiutta kohdata erilaissa 
ongelmatilanteissa olevia asiakkaita: 

• työelämään sopeutumisvaikeudet: ”Haastavat asiakkaat” (Pertti Nurmi, TaKK)  
• neurologiset häiriöt: ”Monensorttiset asiakkaat” (Birgit Vuori-Metsämäki, Tmi) 
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• psyykkiset häiriöt: ”Arvaamattomat asiakkaat” ( Petri Karoskoski, TaKK),  
• maahanmuuttajat: ”Asiakkaana maahanmuuttaja” (Mari Poikolainen, TaKK) 

Koulutuksista kolme järjestettiin Tampereella ja yksi Turussa. Kaikista koulutuksista toivottiin 
uusintaa toisella paikkakunnalla, mikä ei ollut kuitenkaan järjestettävissä. 
 
Johtamiseen liittyviä syventäviä opintoja:  
”Vapaaehtoisjohtaminen” (Lari Karreinen, Vihreä Sivistysliitto Visio) 
”Varmuutta esiintymiseen” 2 pv, (Riitta Koskimies, TuKKK) 
 
Työhyvinvoinnin osalta koulutuksia ei ollut mahdollista järjestää ajan ja rahoituksen puutteessa, 
joskin toiveita esitettiin runsaasti. Samoin tapahtui tiedottamis- ja tuotteistamiskoulutusten 
kanssa. 
 

3.6. Koulutusmateriaali 
 
Koulutusten jälkeen lähes kaikki kouluttajat jakoivat opetuksessa käyttämänsä materiaalin joko 
suoraan osallistujille tai lähettivät sen hankekoordinaattorille edelleen välitettäväksi. Osalta saatiin 
myös linkkejä lisätiedon etsimiseksi. 
 
TVY ry:llä on tekeillä materiaalipankki, johon lähetetään kaikkien osahankkeiden 
koulutusmateriaali. Se on kaikkien TVY ry:n jäsenyhdistyksien käytettävissä.  
 

3.7. Palaute 
 

Jokaisen koulutuksen lopussa osallistujille jaettiin palautekaavake, jossa kartoitettiin pidetyn 
koulutuksen hyödyllisyyttä osallistujille, yleistä koulutusten tarvetta ja kouluttajavalintaa. Projektin 
aluksi kartoitettiin myös matkakustannusten vaikutusta osallistumiseen. Palautteista saatua tietoa 
käytettiin hyväksi koko projektin ajan. Palautelomakkeiden vastausprosentti oli 63. 
 
Palautekaavakkeita palautettiin 281. Näissä koulutukset koettiin jokseenkin turhana 17 kertaa, 
seitsemässä täysin turhana, 44 vastauksessa ne nähtiin suhteellisen tarpeellisena, 92:ssä 
huomattiin tarpeelliseksi ja 120 palautteessa ne koettiin erittäin tarpeelliseksi.  
 
(Liite 2, palautekaavake) 
 
Koulutukset yhteenveto   
     
KOULUTUKSET:    
 PV OSALLISTUJAMÄÄRÄ  
     
YHDISTYSTEN TOIMINTAA OHJAAVAT LAIT 
TURKU 26.3. 33   
TAMPERE 14.4. 10   
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SALO 17.11. 15   
PROJEKTIOSAAMINEN 1-2   
TURKU 8.4. 25   
TURKU 19.5. 24   
NOKIA 28.4. 8   
NOKIA 9.6. 11   
TYÖHÖN VALMENNUS 1-6   
TURKU 23.5. 17   
TURKU 3.6. 19   
TAMPERE 29.4. 6   
TAMPERE 28.9. 5   
TURKU 9.10. 29   
TAMPERE 23.10. 12   
TAMPERE 4.12. 5   
TAMPERE 5.12. 11   
TIEDOTTAMINEN    
TAMPERE 16.5. 4   
TURKU 26.5. 16   
SALO 25.11. 7   
TUOTTEISTAMINEN    
TURKU 18.6. 15   
TAMPERE 10.6. 6   
RAUMA 11.11. 12   
TYÖHYVINVOINTI    
TURKU 20.8. 9   
TURKU 22.8. 9   
TAMPERE 2.9. 6   
JOHTAMINEN 1-6    
TURKU 26.8. 29   
TURKU 28.8. 20   
TURKU 12.9. 12   
TAMPERE 18.9. 4   
TAMPERE 19.9. 3   
TURKU 17.10. 9   
TURKU 10.11. 8   
TURKU 15.12. 18   
ASIAKKUUDET JA YHTEISTYÖSUHTEET  
TURKU 29.9. 13   
TAMPERE 7.10. 4   
SOSIAALIETUUDET    

TURKU 
24.11.
14 17   

  451 OSALLISTUJAA  
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4. Osallistuminen 

 
4.1.Kohderyhmän laajentaminen 

 
Projekti haki työllisyyspoliittisen avustuksen ehtojen muuttamista heinäkuussa 2014. ja 26.8. 
postitetulla päätöksellä kohderyhmää laajennettiin koskemaan myös pitkäaikaistyöttömiä 
työllistäviä kolmannen sektorin yhdistyksiä, mikäli koulutustapahtumissa on tilaa työttömien 
yhdistysten toimijoiden ollessa etusijalla.  
 
Koulutuksiin tuli uusina yhdistyksinä Varsinais-Suomen Martat ry Salon ja Turun toimipisteet, 
Omakotiyhdistyksen Talkkari-projekti, Paraisten kierrätyskeskus, Turun Ekotori, Ekokaarina, Rauman 
SPR ja Matkailu - Kylänluuta ry (Pori). 
 

4.2.Yhdistykset 
 
Koulutuksiin osallistui 21 eri yhdistystä, joista työttömien yhdistyksiä 14. Seitsemästä muusta 
kolmannen sektorin yhdistyksistä kolme harjoittavat kierrätystoimintaa ja jotka työllistävät 
pääsääntöisesti vain pitkäaikaistyöttömiä. Omakotiyhdistyksen Talkkari-projekti työllistää 
pitkäaikaistyöttöminä olevia miehiä erilaisiin kunnostustöihin ja Varsinais-Suomen Martat ry:n 
Turun ja Salon toimipisteiden iltapäivätoiminta työllistävät pitkäaikaistyöttömiä.  
 
KOULUTUKSIIN OSALLISTUNEET YHDISTYKSET   
      hlömäärä 
       
1. Turun Seudun TST ry   32 
2. Varissuon Työttömät VT ry, Turku   7 
3. Kaarinan Työttömät ry   3 
4. Salon alueen Työttömät ry, Työsalo  3 
5. Rauman Seudun Työttömät ry   5 
6. Moniosaajat ry, Uusikaupunki   4 
7. Loimaan Seudun Työttömät ry   3 
8. Väliasema ry, Nokia    5 
9. Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry 2 
10. Ura Ovi ry, Valkeakoski   2 
11. Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry  2 
12. Ylöjärven Voimavara ry   2 
13. Lounais-Suomen Työllistäjät ry, Raisio  9 
14. Kestävän Kehityksen Yhdistys ky, Turku  10 
15. V-S:n Martat ry, Turku ja Salo    10 
16. Kaarinan Ekotori ry    2 
17. Paraisten kierrätyskeskus ry   1 
18. Kangasalan Työttömät ry   2 
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19. V-S:n Omakotiyhdistys, Turku   3 
20. SPR, Rauma    2 
21. Kylänluuta ry, Pori    1 
     yht. 110 
 
 
 

5. Loppuseminaari 
 
Projektin loppuseminaari pidettiin Viking Linen piknik-risteilyllä 9.12. Seminaarissa käytiin läpi 
läntisen osahankkeen elinkaari palautteista saatuine tuloksineen, kuultiin muiden osahankkeiden 
siihenastiset tulokset (Juha Keränen, TVY ry), keskusteltiin projektin jatkomahdollisuudesta ja 
jaettiin todistukset koulutuksiin osallistumisesta. (Liite 3, kutsu). 
 
46 ilmoittautuneista seminaarissa oli mukana 43 henkilöä. Seminaari onnistui yli odotusten ja sen 
tärkein anti tiiviin opetusrupeaman päättämisen lisäksi oli ehdottomasti mahdollisuus keskusteluun 
yhdistysten verkostoitumisen lisäämiseksi. Tätä keskustelua on käyty varsinkin syyspuolella 
osallistujien tutustuessa paremmin toisiinsa. Tiiviit koulutuspäivät eivät ole kuitenkaan jättäneet 
riittävästi aikaa vapaaseen keskusteluun, minkä puute saatiin nyt paikattua.   
 
 

6. Tulokset 
 

Koulutuksiin osallistuneet yhdistysten vastuuhenkilöt eivät olleet tukityöllistettyjä, vaan 
potentiaalista voimavaraa yhdistysten toiminnan säilyttämiseksi. Koulutuksiin osallistui eniten 
yhdistysten puheenjohtajia, hankekoordinaattoreita, projektipäälliköitä, hallitusten jäseniä, 
työvalmentajia (-johtajia) sekä 3 tiedottajaa ja joitain aktiivisesti yhdistysten toiminnassa olevia.  
Pienissä yhdistyksissä osallistumisprosentti nousi sataan (mm. Loimaan Seudun Työttömät ry, 
Ylöjärven voimavara ry, Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry, Ura Ovi ry) 
 
Koulutuksiin osallistui 110 eri henkilöä tavoitteen ollessa 100. Kaikki osahankkeet ylsivät 
tavoitteeseen. 
 
Koulutuksia järjestettiin 28.3. - 15.12. välisenä aikana 35  ja osallistumiskertoja koulutuksissa oli 
451. Aktiivisimmat osallistujat tulivat Varsinais-Suomesta (TST ry, Vtry, Kaarinan Työttömät ry, 
Moniosaajat ry Uusikaupunki, Loimaan seudun Työttömät ry). Keskiarvoksi saadaan 13 henkilöä/ 
koulutus, mikä vastasi valtakunnallista keskitasoa. Kokonaisosallistujamäärä oli kokonaishankkeen 
korkein, joskin koulutustilaisuuksia oli myös eniten. (Tilanne saattaa muuttua, sillä pohjoinen ja 
keskinen osahanke jatkuvat tammikuun 2015 loppuun.) 
 
Koulutuksia järjestettiin viidellä paikkakunnalla: Turku, Tampere, Nokia, Rauma, Salo.  
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Eniten osallistujia, yhteensä 59 henkilöä kolmella paikkakunnalla keräsi moduuli ”Yhdistysten 
toimintaa ohjaavat lait”. Samainen osio keräsi myös eniten osallistujia yhteen koulutukseen: 33 
henkilöä Turussa. 

Moduuleiden ”Johtaminen” 1. päivä ja Työhön valmennukseen liittyvä syventävä, asiakkaiden 
neurologisia häiriöitä koskeva koulutus, veti paikalle Turussa 29 osallistujaa kumpaankin. 

Kolmanneksi eniten osallistujia oli moduulissa ”Projektiosaaminen”, Turussa kahtena päivänä 25 eri 
henkilöä ja Nokialla 11.  

Yhdistysten työvoimapoliittisten hankkeiden kannalta moduuli ”Työhön valmennus” osoittautui 
niin tärkeäksi, että siitä järjestettiin 6 erilaista koulutusta alkuperäisten kahden kokonaisuuden 
sijaan, jotka järjestettiin Turussa ja Tampereella. Koulutus jäi kesken ja parhaaksi oppimismuodoksi 
osoittautui pienryhmätyöskentely massatilaisuuksien sijaan.  

Kokonaisuuteen suunniteltua ATK-opetusta (ei alkeita) ei ehditty toteuttaa lainkaan. 

 

7. Projektin hyödyt 
 
Osaamisen kehittäminen (Tuohi-) -projektin saama rahoitus tuli erittäin tärkeään aikaan 
työttömyystilastojen synketessä koko maassa. Kolmannen sektorin osuus välityömarkkinoilla on 
merkittävä, ja jotta ne saavuttaisivat myös toivottua tulosta, tulisi yhdistyksissä toimivilla henkilöillä 
olla asianmukaista koulutusta alati muuttuvissa tilanteissa sekä perusasioissa. Tätä koulutusta 
projekti tarjosi laajalti työn jäädessä kuitenkin kesken. 
 
Samoin koulutus tuli sopivaan aikaan, jotta yhdistykset pystyvät hallinnoimaan ja markkinoimaan 
osaamistaan asianmukaisesti ja lain mukaan, hankkimaan projekteja toimintansa vakauttamiseksi 
uuden sosiaalihuoltolain tullessa voimaan erilaisin vastuupainotuksin.  
 
Työvalmentajille koulutus osoittautui erittäin hyödylliseksi, sillä läheskään kaikki heistä eivät ole 
saaneet työtä vastaavaa ammattikoulutusta. Syventävistä opinnoista huolimatta kaivattiin 
lisäopetusta. 
 
Palautteista tuli ilmi, että myös ne henkilöt joilla oli eniten asiantuntemusta, pitivät sekä kertausta 
tarpeellisena että oppivat uusia asioita ja ratkaisumalleja yllättävien tilanteiden kohdatessa. 
 
Hyötyjä lyhyesti: 
 

¾ Ihmis- ja järjestötuntemuksen lisääntyminen 
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¾ Yhdistyksiä hyödyntävien toimintatapojen löytäminen 
¾ Projektiosaamisen vahvistaminen 
¾ Oppimisen kautta henkilökohtaisen varmuuden lisääntyminen 
¾ Ratkaisukeskeisyys -mallin löytäminen 
¾ Työvalmentajien työvalmiuksien lisääntyminen 
¾ Joissain yhdistyksissä jopa huomattava tietotaitotason lisääntyminen 
¾ Täysin uusien asioiden oppiminen 
¾ Tietojen päivittyminen 
¾ Oman osaamisen tuotteistaminen 
¾ Tiedottamisen ulottuvuudet ja hyväksikäyttö 
¾ Uudet ideat toimintaympäristön parantamiseksi 
¾ Verkostoituminen oman alueen yhdistysten kanssa 
¾ Osahankkeiden tapaamisissa koko Suomea käsittävien työllistymistä parantavien 

toimintamallien suunnittelu 
¾ Uusien yhteistyösuhteiden ja -hankkeiden kehittäminen paikallisesti ja valtakunnallisesti 
¾ Toimintavarmuutta pienille yhdistyksille 
¾ Koulutuksista kerätty tietopankki oman osaamisen lisäämiseksi ja opitun tukemiseksi 

 
 

8. Ongelmat 
 

¾ Ei aiempaa toimintamallia ja kustannusten jakaminen eri momenttien kesken arvailujen 
varassa. 

¾ Liian lyhyt aika järjestää ja kilpailututtaa koulutuksia sekä osallistujille ongelmia sovittaa 
tiivistä koulutustahtia omaan kalenteriinsa pienellä varoitusajalla 

¾ pätevien yhdistystoimintaan perehtyneiden kouluttajien löytäminen ja aikataulujen 
sovittaminen 

¾ yhdistysten aktivointi ja perehdytys osallistumaan koulutuksiin  
¾ pätevän markkinointistrategian löytäminen (mikä olisi ollut helpompaa koulutusten jälkeen) 
¾ tiedotus ei kohdannut alussa koko kenttäväkeä vaan jäi yhdistysten toiminnanjohtajien 

edelleen tiedottamisen varaan. Ongelma poistui lähes kokonaan osallistujien antamien 
yhteystietojen ja yleisen suusta suuhun tiedon leviämisen jälkeen. 

¾ koulutusosioiden oleellisen sisällön löytäminen kouluttajille päiväkoulutuksiin soveltuviksi - 
koordinaattorilla ei ollut riittävää tuntemusta kaikista moduulien sisältämistä aihealueista. 
Ongelma poistui, kun jatkettiin koulutettavien tarvelähtöisesti suunniteltuihin syventäviin 
opintoihin 

¾ koulutettavien sitoutumattomuus; ennakkoilmoittautumisista ei pidetty kiinni tai ei 
ilmoittauduttu lainkaan 

¾ matkakulut opiskelupaikkakunnalle – hankesuunnitelmaan tehdyn muutoksen jälkeen 
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tilanne parani oleellisesti ja osallistuminen myös pienistä yhdistyksistä lisääntyi.  
 

9. Projektin kustannukset 
 
Projektin läntisen osahankkeen rahoitti Varsinais-Suomen ELY-keskus. Rahaa myönnettiin 120.000 
€, joista palkkauskustannusten osuus oli 43.000 €, koulutusten osuus 58.700 € ja muiden projektin 
toteuttamisesta aiheutuvien kulujen osuus 17.300 €. 
 
Koulutukset olivat osallistujille maksuttomia. 
 

9.1.Kustannusjaottelumuutokset 
 
Huhtikuussa anottiin kustannusjaottelun muutosta koskien koulutukseen osallistuvien 
matkakustannusten korvaamista. Koulutuksiin osallistuvien matkat korvattiin julkisten 
kulkuneuvojen taksojen mukaisesti 12.5. alkaen. Anomuksessa pyydettiin koulutusmoduuleista 
(kohta 6) siirrettäväksi uuteen kohtaan 7 10.000 euroa avustusmäärärahaksi. Siirrettävä summa oli 
6.000 €.  
Päätöksen jälkeen myös Turun seudun (Turku, Kaarina, Varissuo) ulkopuolisten paikkakuntien 
osallistuminen koulutuksiin aktivoitui selvästi, koska yhdistyksissä ei ollut aiemmin varaa maksaa 
koulutettavien matkakuluja koulutuspaikkakunnalle.  
 
Julkisten liikennevälineiden sijaan koulutettavat suosivat kimppakyytejä, mikä vähensi oletettua 
kustannustarvetta. Koulutettavia kulki lähes poikkeuksetta myös hankekoordinaattorin mukana. 
Osa koulutettavista asui seuduilla, joista ei ole bussi/junayhteyttä koulutuspaikkakunnalle tai joilla 
ei olisi ollut mahdollista saapua sovittuun aikaan koulutuksiin ilman, että olisi esimerkiksi yöpynyt 
koulutuspaikkakunnalla. Tällöin matkakorvaus suoritettiin oman auton käytöstä. 
  
Syyskuussa rahaa siirrettiin takaisin 2000 € koulutuksiin. Tilintarkastuksesta ( kohta 3) siirrettiin 
1000 € koulutuksiin, sekä kohdasta 1 500 € loppuseminaariin (kohta 5). 
 

9.2. Toteutuneet kustannukset 
 

Hankkeeseen varatuista varoista jäi käyttämättä 5420 €, joista suurin osa koulutuksiin tarkoitettuja 
varoja (4141,76 €). Syy koulutuksiin käyttämättä jääneistä varoista on kahden koulutuksen 
peruuntuminen marraskuussa sekä ajan tuleminen rajaksi.  
Viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa sovittiin, että aikatauluongelmien vuoksi pitämättä jäävät 
koulutukset voidaan järjestää tammikuussa.  
Asiasta kuitenkin luovuttiin, koska projektille palkattua henkilöä ei enää ole vuonna 2015 ja 
lisäkoulutukset muuttavat projektin tulosta ja viivästyttävät loppuraportointia. 


