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 Edellisessä kokouksessa 20.10.2016 ideoitiin brainstorming -tyylisesti, mitä ELO-

toiminta Pohjois-Pohjanmaalla voisi olla sekä kirjattiin ylös toiminnan, 

yhteistyöryhmän ja kokouskäytäntöjen kehittämisajatuksia.  Kokouksen pohjalta 

valmisteltiin ELO-yhteistyöryhmän toimintasuunnitelma 2017-2019 (luonnos), jossa 

kuvataan ELO-verkoston rakennetta ja yhteistyöryhmän tehtäviä.   

 ELY-keskus lähetti 24 eri organisaatiolle ELO-yhteistyöryhmän nimeämispyynnön 

(ryhmän päivitys ja laajentaminen) 1/2017.  
 

 Kokouksessa käsiteltiin päivitetty ja osin uudistettu yhteistyöryhmän kokoonpano, 

toimintasuunnitelma 2017-2019, vuosisuunnitelma 2017 ja viestintäsuunnitelma.   

 Vilkasta keskustelua käytiin OKM:n julkaisun "Valmiina valintoihin - 

Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa" 

inspiroimana. Luommeko pussinperiä koulutuspolulle? Miten ammatillisen 

koulutuksen reformi vaikuttaa jatko-opintokelpoisuuteen? Näkyykö ammatillisen 

koulutuksen laissa opiskelijoiden oikeus opinto-ohjaukseen?  Keskustelua siitä, 

millä tavoin ELO-yhteistyöryhmä voi vaikuttaa ja ottaa kantaa.  

 Keskustelua käytiin myös eri toimialojen vetovoimaisuudesta, työelämän 

sukupuolisegregaatiosta ja vientiteollisuuden huomioimisesta - voidaanko TNO-

palveluilla ja ohjaustoiminnalla vaikuttaa, ja jos, miten? Millä tavoin yrityssektori 

saataisiin vahvemmin mukaan ELO-toimintaan? Mitä voitaisiin tehdä opintojen 

negatiisiville keskeytyksille?  
 

 Toimintasuunnitelmaa 2017-2019 muokataan saatujen kommenttien pohjalta. Sen 

jälkeen toimintasuunnitelma julkaistaan kaikkien luettavaksi. Asiakirja toimii myös 

perehdytysmateriaalina verkoston toimintaan.  

 Kokouksen asioiden käsittelyä jatketaan yhteistyöryhmän suljetulla 

työskentelyalustalla, mm. vuosisuunnitelman 2017 viimeistelyä.  

 Jatkossa jokaisesta kokouksesta laaditaan tällainen "one-pager". Tulossa on myös 

Pohjois-Pohjanmaan ELO-toiminnan uutiskirje.  

 Kokouksessa esiin tuodut ajankohtaiset asiat, tapahtumat ja linkkivinkit ovat 

liitteessä kootusti.  
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Tiedot  
Ajankohta: Tiistaina 31.1.2017 klo 14-16  

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu 

/ Etäosallistuminen  

Kokouksen teema / tavoite: Vuosisuunnitelma 2017  

Ennakkotehtävä: Lue 'ELO-yhteistyöryhmän 

toimintasuunnitelma 2017-2019'  ja valmistaudu 

kommentoimaan  

Osallistujat   
OUKA / Koordinaatti, Jaana Fedotoff  
OUKA / SIKU, Byström nuorten palvelut, Anneli Koistinen   
Ammattiopisto Luovi, Pertti Kuha  
Oulun Aikuiskoulutuskeskus, Sanna Matikainen   
Haapaveden opisto, Raija Näppä   
Oulun Ammattikorkeakoulu, Aila Paaso ja Hanna Ylönen   
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Matti Peltola   
SAK, Vesa Saarinen   
Oulun seudun ammattiopisto, Virpi Spangar   
Maaseudun sivistysliitto, Elina Vehkala   
Oulun yliopisto, Mikko Ojala   
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus, Auli Posio   
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi-Marja Stewart   
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Marita Rimpeläinen   
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Teea Oja (pj), Paula Saarela 
(sihteeri), Henri Helander ja Päivi Jaakola  

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/valmiina_valintoihin.html?lang=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/valmiina_valintoihin.html?lang=fi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut tapahtumat, aineistot, linkit ja vinkit  
 

 Ohjaamo-päivät Oulussa 2.-3.11.2016  

Materiaalit: http://www.peda.net/veraja/keskisuomenely/ohjaamot/materiaaleja   

Esityksiä, mm.: https://www.youtube.com/watch?v=2PD_WOygHWs    

 

 Ohjataan yhdessä –tapahtuma Oulussa 25.11.2016 

Materiaalit ja tietoa tapahtumasta: http://bit.ly/2dUkg66   

Palauteyhteenveto Facebookin ELO-ryhmässä: 

https://www.facebook.com/groups/271200719902341/?fref=ts  

 

 OAMK:n Verkko-ohjaaja –hanke tarjoaa avoimia koulutuksia digiohjauksen teemasta, seuraava 

koulutus 10.2.2017. Lue lisää: http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/verkko-

ohjaaja/koulutukset/avoimet-koulutukset/   

 2. valtakunnallinen Ohjaamo-viikko, viikko 7, 13.-19.2.2017  

 Ohjaamo-päivät 4.-5.5.2017 (laivaseminaari)  

 http://Kohtaamo.info – nettisivusto avattu. Sivuilta tietoa mm. valtakunnallisen verkko-ohjauksen 

alustan kehittämistyöstä!   

 Valterin Tervareitti –hankkeen tapahtuma 20.1.2017, materiaalit: 

http://www.omatervareitti.fi/seminaari-2017.html  

 Julkaisu ohjauksesta nuorisotakuun puitteissa, mm. nuorten kokemuksia tarjotusta ohjauksesta: 

Välittämistä ja konkretiaa  

ELO-asioiden viestintä   
 

ELO-tori: valtakunnalliset materiaalit, tulossa Pohjois-Pohjanmaan aluesivu  

https://peda.net/hankkeet/elotori  

 

Facebookissa Pohjois-Pohjanmaan ELO-toimijaverkoston ryhmä “Ohjausverkosto Pohjois-

Pohjanmaa”  

https://www.facebook.com/groups/271200719902341/?fref=ts  

 

ELO-verkosto näkyvillä myös "Hyvä työelämä Pohjois-Pohjanmaa"  -sivustolla! (Sivusto vielä työn 

alla)  

http://hyvatyoelama.fi/pohjoispohjanmaa  
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