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LOPPURAPORTTI 

8.3.2005 

 

TAUSTA 

 

Antenni-projekti on jatkohanke Euroopan Sosiaalirahaston kokeilu-

hankkeelle Local Social Capital Pilot Action. Tavoitteena oli kehittää 

uusia innovatiivisia menetelmiä sosiaalisen syrjäytymisen ja työttö-

myyden ehkäisemiseksi välittäjärakenteen avulla sekä kolmannen ja 

julkisen sektorin yhteistyön kehittäminen. Määrällisenä tavoitteena oli 

120 pienhankkeen käynnistäminen ja noin 300 henkilön välillisten ja 

välittömien työllistymisvaikutuksien saavuttaminen. Hankkeen tavoit-

teet saavutettiin. 

 

Välittäjärakenteen tehtävänä oli käynnistää pienhankkeita ja tukea nii-

tä neuvomalla, ohjaamalla ja rahoittamalla. Hankkeet jakautuivat yri-

tyshankkeisiin, uusien palvelumuotojen tuottamiseen ja verkostohank-

keisiin. Asiakkaita olivat pitkäaikaistyöttömät, kolmannen sektorin yh-

distykset ja järjestöt. 

 

LSC-Antenni –projektissa kertyneiden hyvien kokemusten pohjalta 

päätettiin projektissa alkanutta ohjaustoimintaa jatkaa Keski-Suomen 

TE-keskuksen, Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan 

rahoittamana Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoimassa An-

tenni-projektissa. Jatkohankkeen toiminta-aika on 1.3.2002 -

28.2.2005. 
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TAVOITTEET 

 

Antenni -projekti on toiminut välillisesti työllisyyttä edistävänä projekti-

na. Projektin tavoitteeksi asetettiin muodostaa alueellinen toimija kol-

mannen sektorin projektien toiminnan ohjaamiseksi, neuvomiseksi ja 

rahoittamiseksi. Tavoitteena on ollut lisäksi kasvattaa alueen kolman-

nen sektorin valmiuksia projektien läpiviemisessä ja hallinnoimisessa. 

Pitkän aikavälin tavoitteena on ollut kehittää pysyvä alueellinen välittä-

järakenne, joka edistää kolmannen sektorin valmiuksia olla varteen-

otettavana toimijana kunnallisen ja yksityisen sektorin kanssa. Tavoit-

teena on myös ollut toimia asiantuntijaelimenä, jonne kehitteillä olevia 

hankkeita on voitu ohjata. 

 

Projektin määrällisenä tavoitteena vuositasolla on ollut: noin 30–50 

ensisijaisesti työllisyyttä tukevan hankkeen ohjaaminen ja neuvonta, 

välitön työllistävä vaikutus 25–30 henkilöä, välilliset vaikutukset noin 

30–50 henkilöä. 

 

 

HENKILÖSTÖ 

 

Antenni-projektissa ovat työllistyneet hankkeen aikana seuraavat hen-

kilöt: 

 

• Anu Tiilikainen-Tervaniemi, projektipäällikkö (1.3.2002–

31.12.2004) (1.1.2004-31.12.2004 työaika jakautunut 25% An-

tenni, 75% InnoPoint) 

• Minna Hytönen, projektisihteeri (1.3.2002–28.2.2003) 

• Ritva Kääntä, projektisihteeri (1.8.2003–31.12.2003) 

• Matti Tervaniemi, hankesuunnittelija (1.2.2004–28.2.2005) 

 

• Projektissa ovat työkokeilussa tai harjoittelussa olleet seuraa-

vat henkilöt: 

• Ritva Kääntä, työkokeilu (1.2.2003–31.7.2003) 
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• Kirsi Torkkola, harjoittelu (1.1.2003–30.4.2003) 

• Erja Salmela, harjoittelu, (19.4.2004–12.11.2004) 

 

 

PALVELUT JA KOULUTUKSET 

 

Antenni –projektissa on tuotettu Keski-Suomen alueella toimiville yh-

distyksille ja järjestöille ohjaus- ja neuvontapalveluita hanketoimintaa 

koskevissa asioissa: 

• Rahoitusmahdollisuuksien etsintä ja niistä tiedottaminen 

• Hankkeiden suunnittelu 

• Hankesuunnitelmien arviointi 

• Ohjaus hankehakemusten täyttämisessä 

• Hankehakemusten tekeminen asiakkaille 

• Käynnistyvien hankkeiden ohjaus 

 

Kolmen vuoden aikana Antenni –projekti on ohjannut ja neuvonut pu-

helin- ja sähköpostiasiakkuutta (n. 500 yhteydenottoa) pidemmälle 

kaikkiaan 37 eri yhdistystä ja 118 hanketta. Yhdistykset ovat olleet Jy-

väskylän kaupungista ja muualta Keski-Suomen maakunnasta. Pää-

sääntöisesti yhdistykset ovat olleet pieniä tai keskisuuria. Osa niistä 

on toiminut jo useita vuosia, osa on ollut uusia tai muutaman vuoden 

vanhoja. Toimintansa aikana projektille on syntynyt vakiintunut asia-

kaskunta, joka käyttää projektin palveluita säännöllisesti. Muuten 

asiakaskunnan vaihtuvuus on ollut kohtalaista; kun vanhat asiakkaat 

ovat alkaneet tulla omillaan toimeen, on uusia avun tarvitsijoita löyty-

nyt. Yleisimmin uudet asiakkaat ovat löytäneet tiensä Antenniin viran-

omaisten ohjaamina ja jossakin määrin puskaradion kautta.  

 

Ohjausta ja neuvontaa on hankeasioiden lisäksi annettu erilaisissa 

yhdistystoimintaa koskevissa asioissa, työnantajuutta koskevissa asi-

oissa ja tukityöllistämisasioissa. Yksi selkeästi esiin noussut teema on 

ollut sosiaalinen yritystoiminta. 
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Antenni –projektin työntekijät ovat osallistuneet seuraavien hankkei-

den ohjausryhmätyöskentelyyn: 

 

• For life ry: Siniduuni vo-osahanke 

• JKL Katulähetys ry: Melting Pot  

• Keljon järjestöyhdistys ry: Talkkari –projekti 

• KOY Schaumaninkadun Leipomo: Lutakon Leipomon kunnos-

tushanke 

• KYT ry: Networkshop 

• KYT ry: Palko 

• KYT ry: Selkkis 

• Sky Port ry: Rojakka 

 

Antenni-projekti on toimintansa aikana koonnut erilaisten teemojen 

ympärille koulutusmateriaalia, joiden pohjalta voidaan luoda monen-

laisia koulutuspaketteja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Antenni –

projekti on järjestänyt kaksi yhdistyksille ja järjestöille suunnattua kou-

lutuspäivää. Ensimmäinen koulutuspäivä pidettiin 4.11.2003, aiheena 

työnantajana toimiminen, toinen koulutuspäivä oli 3.12.2003, aiheena 

tietosuoja. Resurssien vähyydestä johtuen useampia koulutustapah-

tumia ei ehditty järjestää. Asiakkaille on tiedotettu, ja heitä on kannus-

tettu ja ohjattu osallistumaan muiden toimijoiden järjestämiin koulutuk-

siin. 

 

 

PROJEKTIN MUU TOIMINTA 

 

Hanketoiminnan lisäksi Antennissa on kehitetty omia prosesseja ja 

tuotteistamista jatkotoimintoja varten. Apuna prosessoinnissa on ollut 

työministeriön Tyke –rahoituksella käynnistetty työelämän kehittämis-

projekti, jonka avulla on tehty KYT:n oma BE 4 KYT käsikirja. Anten-

nissa on laitettu ajan tasalle KYT:n WWW-sivut, joille on luotu Anten-

nin toimintaa tukeva eri rahoitusvaihtoehtoja esittelevä rahoitussivusto 

sekä koulutusteemat asiakkaiden tarpeita varten. WWW-sivut jäävät 
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käyttöön myös projektin toiminnan päätyttyä. Pyrkimyksenä on, että 

rahoitukset on sivustossa esitelty mahdollisimman pitkälti aiheenmu-

kaisesti, ja sivusto on rakennettu helposti päivitettäväksi. 

 

Antennin toiminnasta on omana työnä tehty kuukausittain lyhyt toimin-

tojen kokoaminen ja arviointi, jonka pohjalta on puolivuosittain koottu 

toimintaraportti. Projektin toimintojen suuntaus ja painopistealueiden 

valinta on tarkastettu samoin puolivuosittain. Antenni –projektin toi-

minta on toiminta-aikana kehittynyt yhä tiiviimmin KYT:n tarjoamaksi 

peruspalveluksi, ja tämä on tuonut mukanaan enenevässä määrin 

myös toimiston sisäisiä työtehtäviä. KYT:n hallinnoimien hankkeiden 

ohjaus ja neuvonta on ollut Antennin tehtävänä. Tähän liittyen mm. 

Selkkis ja Networkshop –projektien vetäjien ohjaaminen ja koulutus 

projektityöhön on ollut keskeistä toimintaa.  

 

Antenni on huolehtinut myös BE 4 KYT –käsikirjan valmistumisen jäl-

keen KYT:n sisäisessä arvioinnissa käyttöön otetun EFQM –arvioinnin 

käytännön toteutuksesta. Antennissa on tehty PowerPoint diaesitykset 

KYT:n käyttöön sekä työstetty messumateriaalit (posterit, esitteet ym.) 

KYT:n osastolle Terve–SOS 2004 –messuille Espoon Otaniemeen. 

Antennin valmistelema KYT:n toimiston lähiverkko, mikä parantaa tie-

toturvallisuutta ja samalla mahdollistaa esimerkiksi asiakastietokanto-

jen reaaliaikaisen käytön useammalta koneelta kerrallaan, toteutettiin 

kesällä 2004. Syksyn 2004 aikana KYT:n käyttöön on suunniteltu esi-

tepohja, jossa kerrotaan perustiedot KYT:n tarjoamista palveluista, 

Antennin ohjaus- ja neuvontapalvelut on esitteessä nostettu tasaver-

taiseen asemaan osuuskunnan taloushallintopalveluiden kanssa. 

 

 

YHTEISTYÖTAHOT 

 

Yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. Jyväskylän kaupunki ja työlli-

syyspalveluyksikkö, TE-keskus (työvoima- ja maatalousosastot), Län-

si-Suomen lääninhallitus, työvoimatoimisto, ulkomaalaispalvelukes-
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kus, Keski-Suomen Kylät ry, Tekevä –säätiö, JKL Katulähetys, Hyve –

projekti ja Wire –projekti. 

 

 

PROJEKTIN ARVIOINTIA JA JATKOTOIMENPITEITÄ 

 

Arvioitaessa Antennin toimintaa on siinä tehty työ toteutunut lähes al-

kuperäisen projektisuunnitelman mukaisesti. Antenni -projektin pitkän 

tähtäimen tavoitteena oli alueellisen välittäjäorganisaation muodosta-

minen kolmannen sektorin projektien toiminnan ohjaamiseksi, neuvo-

miseksi ja rahoittamiseksi. Jo projektin ensimmäisenä vuonna havait-

tiin, että mikään olemassa olevista rahoitusmuodoista ei anna mahdol-

lisuutta tällaisen välittäjärakenteen muodostamiseen. Projektin toimin-

nassa keskityttiin sen vuoksi avustamaan toimijoita muiden hankera-

hoitusmuotojen tehokkaassa hyödyntämisessä. 

 

Antenni –projektin ensisijainen työkenttä on ollut toimijoiden neuvonta 

ja ohjaus. Antenni-projekti on neuvonut ja ohjannut kolmannen sekto-

rin toimijoita projektien suunnittelussa, rahoitusten hakemisessa, bud-

jettien laatimisessa ja projektien toteuttamisessa. Lisäksi Antenni-

projekti on seurannut ja arvioinut eri projekteja ja niiden toteutumista. 

Toiminnan tarkoituksena on ollut lisätä yhdistysten ja yhteisöjen val-

miuksia toimia hyvinvointisektorilla ja vapauttaa toimijoiden voimava-

roja yhdistysten varsinaista työtä varten. Käytännössä on kuitenkin 

myös havaittu, että toimijoilla on oltava riittävät valmiudet toteuttaa 

projekteja ja ottaa niistä vastuuta. 

 

Projektin ensimmäisenä vuonna tehtiin asiakkaille paljon erilaisia han-

kehakemuksia, mikä havaittiin pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna vää-

räksi toimintatavaksi. Asiakkaat eivät oppineet itse tekemään hake-

muksia, minkä lisäksi oli havaittavissa eräänlaista tarjotun palvelun 

väärinkäyttöä: toimijat, jotka eivät itse olleet kykeneviä hakemusten 

tekoon, teettivät niitä Antennin työntekijöillä ja saivat positiivisia han-
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kepäätöksiä. Käytännössä kuitenkin osoittautui, että toimijoilla ei ollut 

riittävää osaamista projektien hallinnointiin. 

 

Projektin toisena ja kolmantena vuonna on asiakkaille pyritty jaka-

maan perustietoa hankkeiden suunnittelusta ja hakemisesta. Hanke-

hakemusten tekemisen sijaan avun tarvitsijat on istutettu koneen ää-

reen ja kädestä pitäen neuvottu heitä hakemusten täyttämisessä. Ta-

voitteena on ollut opastaa hyvän hankehakemuksen tekemisessä ja 

saada toimijat itse tekemään työtä hankkeidensa hyväksi jo hakuvai-

heessa.  

 

Antenni –projektin toiminnasta muodostui tilitoimistopalveluiden lisäksi 

toinen tärkeä osa KYT:n asiakkaille tarjoamia palveluita, ja toiminta tu-

lee jatkumaan KYT:n peruspalveluiden osana. Antenni-toiminta on 

kuitenkin saman kysymyksen edessä kuin tilitoimistopalvelut. Tavoit-

teista huolimatta asiakkaat eivät ole maksukykyisiä ainakaan tässä 

vaiheessa. Ratkaisuna on ehkä palveluiden saaminen jatkuvan tuen 

piiriin tai niiden selkeä liiketoiminnallistaminen. Jälkimmäisessä vaih-

toehdossa on silloin todennäköistä, että asiakaskunta tulee muuttu-

maan. 

 

KYT:n WWW-sivuilla on esillä Antenni –projektin aikana koostettuja 

koulutuskokonaisuuksia, jotka ovat selkeästi KYT:n omaa erityisaluet-

ta. KYT:n hallinnoimissa InnoPoint- ja 3Points -projekteissa saatava 

tieto sosiaalisesta yritystoiminnasta mahdollistanee tulevaisuudessa 

asiakkaiden kokonaisvaltaisemman palvelemisen.  

 

 

Liitteet: 

 

• Asiakas- ja hankeluettelo 

• Tuloslaskelma 

• Prosessikaaviot 

• WWW-sivujen rahoituslinkkikooste 
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