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1. Puheenjohtaja avaa kokouksen  
 
 

2. Kokousjärjestys ja edellisen pöytäkirjan hyväksyminen  
 
NN kertasi edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirjan. Ryhmä hyväksyi pöytäkirjan. 
 
 

3. Kuulumiset ja terveiset  
 
AVS kertoi että Re:start jatkaa vielä puolitoista vuotta ja painottuu seuraavassa etapissa 
työpaikkaohjaamiseen. Kokemus ja verkostot voisi yhdistää Katiskan ja Restartin kanssa. 
Rekryhaavilla ja muulle Katiskan toiminnalle voisi löytö jatkokäyttöä tällä tavoin. Samoin yhteistyötä 
Kaapelin kanssa voisi tiivistää Re:startin kanssa.  
 
NN kertoi markkinointipalaverista koskien RekryHaavia. Katiskan artikkelikokoelman on myös 
julkaistu ja kentän kiitoksia tullut julkaisusta. NN kertoi, että hankkeen loppu häämöttää mutta kaikki 
on mallillaan. JR kuulumiset samat kuin NN. 
 
KE kertoi rekryhaavin auenneen ja ilmoituksia tulleen ja siitä on viestitty omille vuokralaisille ja 
mietitään seuraavia askelia asian edistämiseksi. KE esitti toiveen kontaktista koulujen kanssa 
rekryhaavin osalta. NN puolsi ja ehdotti  
 
SP uusia hakuja silmällä pitäen etenee kesään. NN ja AVS kysyivät tulevien hankkeiden 
mahdollisesta jatkamisesta yli ohjelmakauden ja SP sanoi sen olevan mahdollista näillä näkymin.  
 
 
 

  



 
 
 
 

4. RekryHaavin jatko ja vastuunjako  
 
NN kertoi että Simo Ruuskasen kanssa pidetty palaveri viestinnästä Metropolian 
innovaatiokeskittymän kautta. Sitä tarvitaan myös kylkeen Kaapelin ja Katiskan oman viestinnän 
tueksi jatkuvuuden takaamiseksi. Koulujen starttiviikolla pidettäisiin myös tiedotusta RekryHaavista. 
Flyeri ja instagram mainoksia myös viestinnän tueksi on suunnitteilla. Isompaa medianäkyvyyttä 
liittojen kautta kuten TAKU suunnitteilla, NN lupasi viedä eteenpäin. 
 
Ilmoituksia on tullut ja niitä tulee edelleen ja siirrytään mainostamisvaiheeseen. Mahdollisesti 
laajennetaan PK-seudun ulkopuolelle, tällä hetkellä focus PK-seudulla. 
 
KE kysyi rooleista. Kuinka saada vinkkejä potentiaalisista halukkaista toimijoista ottamaan 
harjoittelijoita. NN ehdotti, että tarjotaan Katiskan koostama yhteystietolista, jossa toimijat joita 
kaapeli voi käyttää halutessaa. Se tulee käyttöön Kaapelille ja Restartille. Lista sisältää kokemuksia 
Kaapelin ja suvilahden toimijoiden harjoitteluista.  
 
KE kysyi restartin resursseja osallistua. AVS ehdotti tarkempaa suunnittelua Kaapelin kanssa 
Re:start yhteistyöstä. He tulevat olemaan läsnä ja tekevät mielellään kohdennetusti hankettaan esim 
tietyllä alueella mikä sopisi hyvin Suvilahti/Kaapelin kanssa.  
 
NN pohti kuinka saada Rekryhaavi juurtumaan vuokralaisten keskuuteen hankkeen loputtua. AVS 
ehdotti, että he katsovat tarkemmin yhdessä kuinka Rekryhaavi alkaa muotoutua ja vakiintua. 
 

5. Artikkelikokoelman julkaisu ja jakelu  
 
NN kertoi, että teos on valmistunut ja jaossa. Muutamia kirjoittajia ei ehtinyt mukaan, mutta heitä 
voidaan osallistaa mikäli Restart-hanke tarvitsee kirjoittajia aiheesta.  
 
Julkaisusta on fyysinen kirja sekä PDF-versio. Teosta on jaettu useille kampuksille ja toimijoille niin 
Suvilahdessa, Kaapelitalolla kuin Metropolian kampuksilla. 
   
 

6. Muut esille tulevat asiat  
 
AVS kysyi hankkeen sulkemiseen liittyvät asiat edistyneet Katiskan osalta. NN kertoi, että 
loppuraportti viimeistellään kesälomien jälkeen, joka alkaa juhannuksena. 
 
Sivuston koodauksen  hinta nousi hieman odotettua suuremmaksi, mutta ostopalvelut pysyivät 
alkuperäisessä budjettiraamissa.  
 
SA sanoi,että loppuraporttiin kannattaa panostaa sillä niiden tasoon ei olla oltu nykyään kovin 
tyytyväisiä rahoittajan puolella. NN kertoi, että EURA-järjestelmässä varattu tila loppuraportille on 
aika pieni, joten hanke julkaisee erillisen loppuraportin pdf-muodossa hankkeen toiminnan 
päätyttyä. 
 

  



 
 
 
 

 
 
Alueen toimijoile tyytyväisyyskysely tulossa, joka menee loppuraporttiin.  
 
NN kertoi että Auli kyseli jatkohankkeita, NN kuitenkin totesi ettei kuitenkaan kannata tehdä 
Re:startin tyyppistä hanketta kylkeen.   
 
NN kertoi hankkeen Suvilahden alueen kehittämisen kohteesta. Tiivistämö tilaamassa mobiililavaa 
Suvilahteen joka on avoimessa käytössä, joka mahdollistaisi alueen kehittämistä. Kaupungin väkeä 
on tukemassa Suvilahden toimintaa tätä kautta, joka on lupaava yhteistyömalli.  
 

7. Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
AVS päätti kokouksen hyvien jatkojen toivottamana ja kiitosten kera. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.12 
 

 
 
 
Helsingissä 18.6.2018 
 
 
 
Antti-Veikko Salo Nicklas Nyman 
Puheenjohtaja Pöytäkirjantarkastaja 
 

  


