
 
 
 

   

MUISTIO 

Etelä-Savon OHJAAMO – asioiden 

keskustelu     Nro #2 
Etelä-Savon ELY / Ruuma + puhelinyhteys  

Ajankohta 2.11.2015 klo 10:00 -11:30 

Läsnä: Tuija Toivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantonen (Ohjaamojen tuki, Mamk), Janne 

Korppinen (Mikkelin kaupunki, Olkkari), Sonja Miettinen (Ohjaamojen tuki, Mamk), Juuso 

Kautonen (Nuorison Tuki ry, Savonlinnan seutu, Intola). Johanna Koponen (Huoltamo – 

hanke, Pieksämäki, puhelinyhteyden kautta), Riia Juhanpelto (Huoltamo – hanke, 

Pieksämäki, puhelinyhteyden kautta) 

 

Tilaisuus jatkaa syyskuussa aloitettua Etelä-Savon ohjaamo-asioiden yhdessä keskustelun 

sarjaa. Kohderyhmänä ja kutsuttuina tulee olemaan laajasti toimijoita alueelta. 

 

1. Katsaus Ohjaamoissa toimiviin kokoonpanoihin 

 

Pieksämäki / Pientare:  

 

Päätoimipisteenä:   

- Annu Hankilanoja, Piia Tenhunen, Eetu Rimpinevaa (Pieksämäen etsivät) 

Muut toimijat Pientareella:  

- TE-palvelut / psykologi Malla Laamanen (2krt/kk) 

- Nuorten sairaanhoitaja Jani Naukkarinen (1kt/vko, torstaisin klo 14 - 17) 

- Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja Sari Uotila (2krt/kk) 

- Kelan kanssa neuvotellaan 

 

Savonlinna / Intola:  

 

Päätoimipisteenä 

- Into-hankkeen työntekijät tällä hetkellä (4hlö) 

- Etsivien rooli korostuu jatkossa (2hlö Nuorison Tuki – yhdistyksen etsivät; Sariia 

Linnamurto, Tiia Komu) 
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Muut toimijat Intolassa:  

- Nuorisotyöntekijät, nuorisotila (Intola & nuorisotila Posse yhdessä)  

- Asiantuntijoita; TE-palvelut, sosiaalitoimi jne (neuvotteluissa, ei selvää palvelumallia) 

 

Mikkeli / Olkkari:  

 

Päätoimipisteenä: 

- Toiminnanjohtaja (1hlö, Sari-Anne Ratia) 

- Etsivät nuorisotyöntekijät (6hlö) 

- Tuki – ja jälkihuolto (3hlö) 

- Lastensuojelun avohuolto (3hlö) 

- Sosiaalinen kuntoutus hanke (2hlö) 

- Ohjaava Olkkari – hanke (3hlö + Sari-Anne projektipäällikkönä) 

- Ehkäisevä päihdetyö (1hlö + täyttämätön virka) 

- Nuorten vastaanotto (3hlö) 

- Tiedotus & Media (1hlö, siviilipalvelusmies tulossa) 

- Nuorisotyöntekijä, nuorisotila (Olkkari & Starlight yhdessä) 

 

Muut toimijat Olkkarissa:  

- TE-palvelut 1krt/2vko (4h/pv) 

- TYP – Reitin yrityskoordinaattoreiden kanssa suunnitelmia (ei vielä palvelumallia) 

 

TE-palvelut & Ohjaamo yhteistyö 

 

Olkkarissa ja Intolassa TE-palveluiden asiantuntijan käynti toteutuu (tai tulee toteutumaan) 

ajanvarauskäytännöllä, kuitenkin niin että ajanvarausten hallinta on Ohjaamon työntekijöillä 

 

Pientareella kaikki asiantuntijapalvelut toimivat ilman ajanvarausta. Kunkin työntekijän läsnä 

ollessa vuoron saa jonottamalla. 

 

 

2. Ohjaamotoimintaan liittyviä tapahtumia 

 

1. Enonkoski 17.11.2015; Ohjaamo-toiminnan rajat - Etelä-Savon II Ohjaamo-päivät 
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1. Pieksämäki 19.11.2015 klo 12 – 15 Veturitori; Nuoret ja työ kohtaavat. Järjestäjinä 
Huoltamo-hanke, ELY-keskus ja Seurakuntaopisto. Mamkin 
yhteisöpedagogiopiskelijat vastaavat päivien sisällöstä ja toteutuksesta yhteistyössä 
Seurakuntaopiston nuva-opiskelijoiden kanssa 

2. Sulkava 20.11.2015; Liikkuva Ohjaamo – mallin tapahtuma, yhteistyössä Intola & 

Etsivä nuorisotyö (iltatoteutus Sulkavan keskustassa) 

3. Pieksämäki 18.12.2015 klo 12 - 15 Veturitori; Maahanmuuttaja – nuori / 

suvaitsevaisuus – tapahtuma (mukana mm. Paleface) 

4. Etelä-Savo tammi -helmikuu 2016; nuorten ohjaamiseen liittyvä koulutus, 

Ohjaamojen tuki – hanke järjestää 

5. Savonlinna 13.2.2016 Kesätyö pörssi – tapahtuma, yhteistyössä TE-toimiston 

kanssa, nuoria liikuttava tapahtuma 

6. Helsinki 16 - 17.3.2016; Valtakunnalliset Ohjaamo-päivät IV 

7. Etelä-Savo maalis -huhtikuu 2016; mahdollisesti maahanmuuttajatyöhön liittyvä 

koulutus, Ohjaamojen tuki- hanke järjestää 

8. Ms Baltic Queen 13 - 14.4.2016; Allianssiristeily, yhtenä pääyhteistyökumppanina 

Kohtaamo hanke (Ohjaamotoiminta vahvasti esillä) 

9. Rantasalmi 3.5.2016; Etelä-Savon ohjaamotoimijat – tapaaminen 

 

Lisäksi ajatus Mikkelin alueen TE – toimijoiden esittäytymistilaisuudesta on laitettu 

vireille, toteutus mahdollisesti kevättalvella 2016 (helmi-maaliskuussa) 

 

 

3. Katsaus Ohjaamojen nuorten ryhmätoimintoihin 

 

Mikkeli (Olkkari) 

 

VIP-pelaajat (nuorten peliryhmä); keskiviikkoisin klo 16:30 – 19:30 

Lapselliset ryhmä (äiti-lapsi ryhmä); maanantaisin klo 11 - 13 

Kulman kundit (13- 29 v pojat); joka toinen to klo 15 - 17 (yhteistyö SRK:n kanssa) 

Sateenkaarevat nuoret; maanantaisin klo 17:00 (Seta - yhteistyö) 

Teatteri-idea (nuorten draamaryhmä); maanantaisin klo 17 – 20 

SPR nuorten illat (15-20v nuoret); torstaisin klo 18 – 20 (SPR järjestää) 

Tatu – ryhmä (tartu arkeen – ryhmä, yhteistyössä etsivät & työpajat) 

Isylit (nuorten isien ryhmä); joka toinen viikko  
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Suunnittelilla Olkkariin myös: Luovan kirjoittamisen ryhmä, joka on jatkoa jo aiemmin 

toimineelle ryhmälle. 

 

Lisäksi alkamassa on nuorten ohjausryhmä jonka osallistujat kootaan Olkkarin nuorista, 

nuorisovaltuustosta, seurakunnalta ja Mikkelin työpajoilta (Olkkarin tukiryhmä ja 

hankkeen ohjausryhmä kuuntelevat vahvasti nuorten ohjausryhmää) 

 

Pieksämäki (Pientare) 

 

Kässäklubi (nuorten käsityöryhmä); tiistaisin klo 14 - 17 

Puutyöryhmä (teknisten käsitöiden ryhmä); keskiviikkoisin klo 15:00 - 16:30  

Kokkaa ja rokkaa (arkiruokia ja vinkkejä); tiistaisin klo 14 alkaen 

Nuorten äitien ryhmä (raskaana olevat ja synnyttäneet); tiistaisin klo 14 - 17 

 

Savonlinna (Intola) 

 

Arjen hallinnan viikko VKO47 (ma-to 16 - 19.11.), 4-12 nuorelle (Martat yhteistyö) 

 

4. Etelä-Savon ohjauspäivä / Ohjaamo – tapaaminen 17.11. Enonkoskella 

 

Kutsut ovat lähteneet Tuija Toivakaiselta. Laitetaan uusintakierrokselle koska kaikki 

mukaan tulevat eivät ole vielä ilmoittautuneet. Lisäksi tapahtumaan halutaan laajasti 

osallistujia. Sonja laittaa kutsun uudelleen. 

 

Tapahtuma tulee etenemään kutsun ja ohjelman mukaisessa muodossa. 

Ryhmätoiminnan malli on valmiina Ohjaamojen tuki – hankkeella. Kantava ajatus on se 

että ryhmissä työskennellään oman mielenkiinnon ja kehittämisajatusten mukaan. 

Ryhmätyön aiheita on alustavasti seitsemän joista valitaan tilaisuudessa käsittelyyn 

sopiva määrä osallistujat huomioiden. 

 

5. Kohtaamisia ohjauksessa – Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät 5-6.11.2015 

(to – pe), Mikaeli, Mikkeli 

 

Osallistujiksi on ilmoittautunut paljon Opinto-ohjaajia. Perjantai-aamuna on erityisesti 

varattu aikaa Ohjaamotoiminnan esittelyyn. Olkkarista, Intolasta ja Ohjaamojen tuki – 
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hankkeesta on edustus paikalla Etelä - Savosta. Lisäksi Ylä-Savon Ohjaamosta on 

tulossa edustus. Pohjois – Karjalasta on ilmoitettu että eivät tule. 

Myös esittelijöitä on pyydetty ilmoittautumaan päiville, ja osallistumaan tapahtumaan 

muutenkin kuin oman pisteen osalta. 

 

6. Välitttömän palautteen kerääminen nuorilta 

 

Laitteet on hankittu ja toimitettu Mikkeliin. Yksi on toiminnassa Olkkarissa ja Savonlinnan 

ja Pieksämäen laitteet vielä Mamkilla. Palvelu on WebInfra / EasySurvey. 

Laitteet ovat käytössä 1,5 vuoden ajan (18kk) ja kyselytutkimukset ovat vapaasti 

Ohjaamojen tuki – hankkeen luotavissa ja muokattavissa. Raportteja voidaan ajaa 

paikkakunnille niihin aikoihin kuin halutaan. Pyritään siihen että jokaisella Ohjaamolla olisi 

keskenään samanlaiset kyselyt menossa samaan aikaan. 

On mahdollista että kyselyiden muodostamiseen ja raporttien ”palauttamiseen” nuorille 

saadaan apuvoimia Mamk:n opiskelijoista. 

 

7. Etelä-Savon tilannekartoitus 

Kogni Oy:n toimesta ollaan tekemässä alkukartoitusta syksyn aikana. Tietoa tullaan 

saamaan kootusti kun selvityskierros Antin ja Paulin osalta on tehty. 

Raportti alkukartoituksesta tulee valmistumaan joulu-tammikuussa. 

 

8. Tutkimuksia ja opinnäytetöitä liittyen Ohjaamo – työskentelyyn 

 

Pieksämäki 

 

Nuorten työpajatoimintaan liittyen Mamk – opinnäytetyö, Pauliina Laamanen 

Ennalta ehkäisevään perhetyöhön liittyen Diak - opinnäytetyö 

Taidetyöskentelyyn liittyen opinnäytetyö, ELYn tilaamana kulttuurin menetelmien ja 

Ohjaamo-työskentelyn mahdollisuuksista (Olkkari) 

Nuorten ääni – kyselyn toteuttaminen Diak – opiskelijoille (Mamk yhteistyö) 
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Nuorten sosiaalisen median käytön tutkiminen; yhteistyössä Huoltamo ja Diak ja 

Huoltamo ja Mamk ja Huoltamo ja Esedu 

 

Savonlinna 

Opinnäytetyön kyselyitä tullut Intolaan / NuTulle, mutta ei vielä tarkkaa suunnitelmaa 

 

Mikkeli 

Sosionomiopiskelijoita tekee ryhmätoiminnan kehittämisen kurssia, jossa päätehtävinä: 

- Ryhmätoiminnan välittömän palautteen arviointimallin luominen (kaavake) 

- Nuorten tavoittamiseen liittyvä kehitystehtävä (ikuinen kompastuskivi) 

Opinnäytetöistä ei tällä hetkellä tietoa. 

 

Mamk 

Mikkelin ammattikorkeakoulu toteuttaa joka toinen vuosi Itä-Suomen Nuorisopuntarin, 

josta uusin julkaisu on syksyltä 2015: 

http://www.mamk.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/mamk/embeds/mamkwwwstruct

ure/24821_Juvenia_nuorisopuntari_2015_julkaisu.pdf 

 

Kestävän hyvinvoinnin painoala keskittyy tutkimus- ja kehittämistoiminnassa teemoihin: 

 Terveyden edistäminen ja hyvä työelämä 

 Osallisuus, syrjäytymisen ehkäisy ja aktiivinen kansalaisuus 

 Sähköiset hyvinvointipalvelut ja ruokapalvelut sekä elintarviketurvallisuus 

 

9. Osallistuminen Kohtaamo – hankkeen arviointityöhön 

 

Valtakunnallinen Ohjaamotyötä koordinoiva Kohtaamo – hanke on koonnut 

Tuloksellisuus – työryhmän, johon Sonja osallistuu Ohjaamojen tuki – hankkeen osalta ja 

edustaen Etelä-Savoa. 

http://www.mamk.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/mamk/embeds/mamkwwwstructure/24821_Juvenia_nuorisopuntari_2015_julkaisu.pdf
http://www.mamk.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/mamk/embeds/mamkwwwstructure/24821_Juvenia_nuorisopuntari_2015_julkaisu.pdf
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Työryhmän tarkoituksena on kehittää käytäntöjä Ohjaamotoiminnan vaikuttavuuden 

arviointiin liittyen. 

Etelä-Savon alueella ei tulla aloittamaan omaa arviointi-indikaattorien työstämistä ennen 

kuin on tiedossa miten valtakunnallinen kehitystyö käynnistyy ja nähdään mitä työryhmän 

toiminnasta valtakunnallisesti on kehittymässä. 

 

10. TE – palvelut ja nuorten ohjaus – ja palveluverkostot 

 

Kunnissa nuorisolain mukaiset nuorten ohjaus- ja palveluverkostot ovat tärkeitä ja siksi 

jokaisen kunnan verkostoihin on nyt nimetty vuodeksi 2015 loppuun Etelä-Savon TE-

toimistosta kunkin kunnan verkostoon jäsen tai myös varajäsen tai useampi jäsen.  

TE-palveluiden osallistuminen verkostojen työskentelyyn nousi tärkeäksi tämän vuoden 

alussa tehdyn ELYn selvityksen (Komonen, Katja 2015: Nuorten ohjaus- ja 

palveluverkostojen sekä ohjauspalveluiden nykytila ja kehittämistarpeet Etelä-Savossa 

2015) mukaan: http://www.doria.fi/handle/10024/103838 

 

11. Seuraava kokoontuminen 

Seuraava Etelä-Savon Ohjaamoasioiden keskustelu pidetään: 

Perjantaina 15.1.2016 klo 8:30 - 10:00 

 

Osallistua voi etänä joko Lync tai Sonera – yhteyksien kautta. Osallistujat voivat 

kokoontua paikkakunnilla yhteisiin tiloihin (Tuija varaa tilat Mikkelistä) 

 
Lisäksi toiveena on pitää yllä keskustelua Sosiaalisessa mediassa. 

 

Etelä-Savon Ohjaamo-toimijat: 

https://www.facebook.com/groups/1659666084277346/?fref=ts 

 

 

Kirjasi:  Heikki Kantonen / Ohjaamojen tuki, Mamk 

  

18.11.2015 

http://www.doria.fi/handle/10024/103838
https://www.facebook.com/groups/1659666084277346/?fref=ts

