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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän arviointitutkimuksen tehtävänä oli tuottaa kokonaisvaltainen kuva vasta aloitetusta, paikalliseen kumppanuuteen ja uudenlaisiin
käytäntöihin pyrkivästä nuorten työpajaprojektista. Työpaja aloitti toimintansa elokuussa 1997 Vantaan Korsossa. Kansalaispajassa on haettu
paikallisten järjestöjen, asukkaiden ja viranomaistoiminnan voimin korsolaista kehityspotentiaalia. Verkostoitumisen ja yhteistyökuvioiden on
katsottu edistävän myös yksittäisten pajassa työskentelevien nuorten mahdollisuuksia. Pajanuorten osalta keskeisimpiä tavoitteita ovat
elämänsuunnittelun tukeminen ja projektimaiseen työskentelyyn halvaantuminen. Pajatyön muotoja ovat lasten kerhojen ja
seikkailuratatoiminnan vetäminen sekä aluelehden toimittaminen. Paja järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa myös erilaisia paikallisia
tapahtumia ja projekteja.
Kansalaispajan arvioinnissa on paikannettu hankkeen etenevät prosessit ja innovatiiviset piirteet sekä pyritty luomaan projektille ohjaus- ja
seurantatyökaluja. Työpajaa on arvioitu toimeenpanon, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden ulottuvuuksilla. Käyttäjälähtöisyys paikantuu itse
projektin ohjauksen ja oppimisen kehittämiseen. Hyödynnettävyyden näkökulma pyrkii tavoittamaan myös laajemmin työpajakentän ja
paikallisen projektitoiminnan. Eli arvioinnin toivotaan hyödyttävän pajaohjaajien työtä, nuorten suuntautumista, työpajoista vastaavien
suunnitelmia sekä paikallista kumppanuusverkostoa. Tutkimukseen liittyy myös aina se oletus, että se lisää teoreettista tietämystä tutkittavasta
kohteesta. Arviointi on toteutettu lähtökohtaisesti laadullisella arviointitutkimuksena. Tutkimusotetta voi luonnehtia arviointitutkimuksen,
tapaustutkimuksen ja toimintatutkimuksen yhteensulautumalla. Tässä kehitellyn "etnograrisen arvioinnin" pyrkimyksenä on tuottaa tiheää
kuvausta tutkittavasta kokonaisuudesta.
Työpajaprojektin tuloksellisuudesta voi todeta, että suunnitteluvaiheen ideat kansalaistoiminnan työpajasta ovat toteutuneet varsin hyvin pajan
tavoitteissa ja toimintamuodoissa. Kansalaispaja on ensimmäisen vuoden aikana luonut toimivan yhteistyöverkoston, joka toimii pajan ja
korsolaisten nuorten mahdollisuuksia lisäävästi. Pajasta on muodostunut paikallinen resurssikeskus, hankkeiden organisaattori ja risteysasema.
Pajassa on pystytty kohtaamaan nuoria kokonaisvaltaisesti ja räätälöimään heille sopivia mahdollisuuksia. Toiminta on tässä mielessä ollut ns.
polkuajattelun mukaista. Vaikuttavuuden ulottuvuudella voidaan todeta nuorten elämänhallinnan ja -suunnittelun sekä päämäärätietoisuuden
lisääntyneen pajajakson aikana. Kansalaispajatyyppisen työmuodon hyödyntämistä voi suositella mietittäessä työpajatoiminnan jatkoa Suomessa.
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