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ELO-johtoryhmän ensimmäinen kokous: taustaa ja järjestäy-
tymistä 

Tervetuloa Etelä-Savon ELO-johtoryhmän ensimmäiseen kokoukseen pe 
1.12.2017 klo 12:30 - 15 Mikkeliin ELYyn Pyöreään torniin (Jääkärinkatu 
14, 50100 MLI)! 
 
Ensimmäisessä kokouksessa perehdytään Etelä-Savon ELO-toimintaan, 
järjestäydytään ja suunnitellaan seuraavaa vuotta ja sovitaan seuraavat 
kokousajankohdat.  
 

Asiat ja alustava aikataulu 
 

1. Tervetuloa ja esittäytyminen klo 12:30 

 Johtaja Juha Pulliainen ja johtava asiantuntija Tuija Toivakainen 
 

2. ELO-johtoryhmän tehtävät, merkitys ja roolit sekä vastuut klo 
12:45 

 Tehtävät: Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteis-
työryhmä (ISO ELO) on toiminut vuosina 2013 - 2016 ja nuorisota-
kuun neuvottelukunta vuosina 2013 - 2014 ja nyt uudistamme 
ELO-toimintaa, johon kuuluu tärkeänä osana myös nuorisotakuun 
kannalta nuorten palvelujen kehittäminen, minkä näkyvin osa on 
tällä hetkellä Ohjaamo-toiminta. Vuodesta 2017 alkaen uuden 
ELO-johtoryhmän tehtävänä maakunnallisesti on 1) uudistaa ja 
panna täytäntöön maakuntaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen 
sekä nuorisotakuun strategiset tavoitteet vuosiksi 2017 – 2022, 2) 
suunnata sekä nuorille että kaikenikäisille tarkoitettua Ohjaamo-
toimintaa, 3) suunnata oppimista, ohjausta ja nuorisotakuuta edis-
täviä hankkeita, 4) viitoittaa ohjauspalvelujen arviointia ja arvioida 
ohjauksen järjestelyjen laatua palvelujen kehittämiseksi, 5) jäsen-
tää suunnat ohjauksen yhteisiin käytännön järjestelyihin koko 
maakunnassa ja 6) suunnata esimerkiksi lisä- ja täydennyskoulu-
tusta ja muita yhteisiä tapahtumia, joilla syvennetään ja täydenne-
tään oppimisen, ohjauksen ja nuorten ohjauksen ja osallisuuden 
taitoja.  

 Merkitys maakuntauudistuksessa, ELO-toiminnassa alueellisesti ja 
valtakunnallisesti 

 ELO-johtoryhmän jäsenten roolit ja vastuut, esim. viestiminen, 
aloitteet, kokeilut, hankkeet 
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3. Katsaus aiempiin vuosiin: toiminnan vaikutukset ja vaikuttavuus 
klo 13:30 

 Luonnos 
 
4. Ohjaamojen tilanne ja tulevaisuus klo 14 

 Savonlinnan Ohjaamo, palveluesimies Anna Tolvanen 

 Pieksämäen Ohjaamo Pientare, hyvinvointikoordinaattori Seija Lai-
tinen 

 Mikkelin Ohjaamo Olkkari, toiminnanohjaaja Eija Selkamo 
 
5. Toimintasuunnitelma ELO-johtoryhmälle ja ELO-toimintaan vuo-
deksi 2018 klo 14:30 

 Etelä-Savon ELO- ja nuorisotakuustrategia eli tavoitteet 

 Vuosikellossa 

 Teemat vuodeksi 2018 
 

6. Kehittämiskohteet ja hankeideat maakunnan strategisten tavoittei-
den mukaan klo 15 

 Vuodeksi 2018 ja siitä eteenpäin 

 Yhteiset järjestelyt 

 Osallisuus 

 Kannustava oppiminen 

 Sujuvasti työhön 

 Toimiva verkostotyö yhdessä 
 

7. Kokouksen päättäminen klo 15:30 

 Sovitaan seuraavat kokoukset vuodeksi 2018 ja esitetään aikoja 
o To 22.2.2018 klo 14 - 15 
o Ti 8.5.2018 klo 10 - 12 
o To 13.9.2018 klo 13 - 15 
o Ti 27.11.2018 klo 10 - 12 

 
 

Tervetuloa! 
 
 
 

Juha Pulliainen  Tuija Toivakainen 
Johtaja   Johtava asiantuntija 

 
 
Lisätietoja  
 

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, puh. 0295 024 220,  
tuija.toivakainen@ely-keskus.fi  
 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
https://twitter.com/EtelaSavonELY  
www.ely-keskus.fi/etela-savo 
 
Nuorisotakuu myös Facebookissa  
https://www.facebook.com/nuorisotakuues        
 

mailto:tuija.toivakainen@ely-keskus.fi
https://twitter.com/EtelaSavonELY
http://www.ely-keskus.fi/etela-savo
https://www.facebook.com/nuorisotakuues
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Nuorisotakuu ja elinikäinen oppiminen  
https://peda.net/hankkeet/eejn    
 

 

https://peda.net/hankkeet/eejn

