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POHJOIS-POHJANMAAN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN OHJAUS- JA YHTEISTYÖRYHMÄ  

 

Aika:  Torstai 20.10.2016 klo 13-16   

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1 Oulu, Kymmenen virran sali 

Läsnä: Ari Jokinen, Anneli Koistinen, Pertti Kuha, Sanna Matikainen, Vesa Saarinen, Jyri Ulvinen, 

Mikko Väisänen, Timo Kettunen, Tiina Rautalin, Paula Saarela (sihteeri) ja Teea Oja (puheen-

johtaja)  

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtajana toiminut Teea Oja avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.  

2. Läsnäolijoiden toteaminen, uusien jäsenten esittäytyminen  

Läsnäolijat esittäytyivät lyhyesti, uudet jäsenet kertoivat itsestään hieman pidemmästikin. Osallistu-

jien joukossa kierrätettiin osallistujalistaus.   

3. Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio sellaisenaan.  

4. Toiminnan suunnittelu - ohjaus- ja yhteistyöryhmän rooli, viestintäkäytänteet ja toiminta-

suunnitelma 2017  

Teea Oja alusti toiminnan suunnitteluun kertomalla, mikä on toiminnallisen työskentelyn tarkoitus ja 

tavoite. Sen jälkeen jokainen osallistuja kiersi post-it -lappujen kanssa salissa kahdeksan eri pohdin-

tatehtävän luona, jättäen kommentteja esillä olleisiin kysymyksiin. "Yksilökierroksen" jälkeen kaikki 

palasivat kokouspöytään, ja Teea kertoi tarkemmin kolmesta eri teemasta, joita seuraavassa ryhmä-

työskentelyssä oli tarkoitus käsitellä.  

Teea innosti ja antoi keskusteluaiheita, näkökulmia ja esimerkkejä mm. muilta maakunta-alueilta 

ELO-toiminnasta. Jokainen osallistuja valitsi tämän jälkeen mieleisensä aiheen, jonka mukaan sijoittui 

yhteen kolmesta työryhmästä. Ryhmät keskustelivat aiheestaan laajasti käyttäen hyväkseen annet-

tuja kysymyksiä. Vilkkaan keskustelun päätteeksi jokainen ryhmä laati ELO - ohjaus- ja yhteistyöryh-

mällemme 2-5 konkreettista ehdotusta.  

Yhteisen kokouspöydän äärellä käytiin läpi ryhmien ehdotukset ja keskusteltiin ehdotuksista sekä 

muista tärkeistä, ryhmissä esiin nousseista asioista. "Yksilökierroksen" ajatukset, ryhmien konkreet-

tiset ehdotukset ja muut keskustelussa esiin nousseet asiat on koottu powerpoint-esitykseen (liite 1).  
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5. Muut asiat  

 Mahdolliset jäsenyysasiat  

Teea Oja kävi läpi muutoksia, joita ryhmän kokoonpanossa on tapahtunut tai on tapahtu-

massa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tulee tarttumaan ryhmän kokoonpanoasiaan vuo-

den 2017 alussa ja lähettää nimeämispyynnöt.  

 Muuta mahdollista:  

Teea kertoi, että ELO-toimintaan liittyen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto jär-

jestävät Ohjataan yhdessä -tapahtuman ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville Oulussa 

25.11.2016. Kaikki ELO-ryhmän jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaan.  

6. Seuraavat kokoukset  

Teea Oja lähettää jäsenille doodle-kyselyn sopivista kokousajankohdista keväälle 2017. Kokouksissa 

yhtenä teemana tulevat olemaan alueen ohjauksen kehittämishankkeet, muut teemat noussevat tä-

män kokouksen ideoinnin sekä seuraavassa kokouksessa hahmoteltavan vuosisuunnitelman 2017 

pohjalta.  

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.55. 

 

Vakuudeksi: 

 

 

Teea Oja     Paula Saarela 
Kokouksen puheenjohtaja    Kokouksen sihteeri  
ELO - yhteistyö- ja ohjausryhmän sihteeri    suunnittelija 
asiantuntija     Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus   
 
  

JAKELU: Pohjois-Pohjanmaan Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä 
TIEDOKSI: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, E-vastuualue, johtaja Petri Keränen  
LIITTEET: Kooste asialistan kohdasta 4  


