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 Edellisessä kokouksessa 31.1.2017 keskusteltiin vuosisuunnitelmasta 2017 sekä 

muista ajankohtaisista ohjauskenttää koskevista asioista.  

 Aamupäivällä, ennen kokousta, noin 30 ohjauksen kehittäjää Pohjois-Pohjanmaalta 

kerääntyi ELY-keskukseen vertaistapaamiseen ohjauksen substanssiasioiden äärelle.  
 

 Kokouksessa käsiteltiin (ei suinkaan täydellinen) katsaus Pohjois-Pohjanmaalla 

ohjausta kehittäviin hankkeisiin. Paikalla olevat ohjauksen kehittäjät esittäytyivät ja 

kertoivat lyhyesti omasta hankkeestaan. Toivotusti Opintorin digiloikka -hankkeesta 

kuultiin lyhyt esitys by Elina Kemi / Oulun Aikuiskoulutuskeskus.  

 Pienryhmissä ohjauksen kehittäjät ja ELO-ryhmän jäsenet käsittelivät elinikäisen 

ohjauksen kehittämisen strategisia tavoitteita ja peilasivat kehittämishankkeiden 

antia tavoitteiden saavuttamiselle. Ryhmät pohtivat, mitä maakunnassa tulisi vielä 

tehdä tavoitteiden edistämiseksi ja mitä ovat ELO-yhteistyöryhmän rooli ja 

vaikutusmahdollisuudet.  

 Todettiin Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän nimityspäätös (ryhmän 

kokoonpanon päivitys ja laajennus). Käytiin läpi myös valmiiksi saatu Pohjois-

Pohjanmaan ELO-toimintasuunnitelma 2017-2019 liitteineen - asiakirja toimii myös 

perehdytysmateriaalina ELO-yhteistyöryhmän toimintaan.  

 Keskusteltiin vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta ja viestinnästä. Puheenjohtaja 

koostaa jokaisesta kokouksesta "one-pagerin", johon kokoaa myös ajankohtaisia 

ohjausalan tapahtumia. Tiedosto jaetaan yhteistyöryhmän jäsenille ja varajäsenille 

sekä avoimesti ELO-toimijoiden Facebook -ryhmässä "Ohjausverkosto Pohjois-

Pohjanmaa".  
 

 Yhteistyöryhmän jäsenet jakavat kokousmateriaalit ja -asiat omassa 

organisaatiossaan hyväksi katsomallaan tavalla. Suuntaudutaan jo syksyyn, jolloin 

järjestetään Ohjataan yhdessä -seminaari (15.9.2017 Oulussa). Pohditaan 

seminaarin sisältöjä ennen seuraavaa kokousta.  

Sisältö, asiat:  
 

Ennen kokousta  
 

 

 

Kokouksessa 

käsiteltyä ja 

keskusteltua  

 

 

 

 

 

 
Tehtävät 

kokouksen jälkeen  

 

 

 

Tiedot  
Ajankohta: Tiistaina 28.3.2017 klo 13-16  

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 

Veteraanikatu 1, Oulu / Etäosallistuminen  

Kokouksen teema / tavoite: Ohjauksen 

kehittämishankkeet:  katsaus ja merkitys elinikäisen 

ohjauksen kehittämistavoitteisiin   

Ennakkotehtävä: Ryhmän jäsenet "ilmiantoivat" 

oman organisaationsa ohjausta kehittävät hankkeet 

sekä kertoivat, mistä hankkeesta haluaisivat kuulla 

tarkemmin kokouksessa.  

Osallistujat   
OUKA / SIKU, Byström nuorten palvelut, Anneli Koistinen   
Oulun Ammattikorkeakoulu, Aila Paaso ja Hanna Ylönen   
Oulun seudun ammattiopisto, Virpi Spangar   
Oulun yliopisto, Mikko Ojala   
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus, Ari Jokinen    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Jyri Ulvinen    
Raahen koulutuskuntayhtymä, Esa Lehto  
Oulun kaupunki / peruskoulut, Ruut Pasanen  
Oulun läänin opinto-ohjaajat ry, Marcella Puranen  
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Sari Reinikainen-Laine  
Teknologiateollisuus ry, Tuula Sivonen  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Teea Oja (pj), Paula Saarela (sihteeri)  
Lisäksi asiantuntija Jaana Pesonen (KAO) ja kutsuttuna ohjauksen 
kehittäjät: Merja Paloniemi (OSAO), Marjo Vilppola (OSAO), Elina Kemi 
(OAKK), Leena Törmälehto (Haapaveden kaupunki), Susanna Hjulberg 
(Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut tapahtumat, aineistot, linkit ja vinkit  
 

 3.5.2017: Ohjaanko vai delegoinko? - Opetus ja ohjaus työpaikalla, erilaiset ohjauksen työkalut 

käyttöön -koulutus, Piippola (ks. FB-ryhmä Ohjausverkosto Pohjois-Pohjanmaa)  

 5.5.2017: Opin portailla -hankkeen kevätseminaari "Kielitietoisuus, mahdollisuus 

oppimisyhteisössä", lisätietoja ja ilmoittautumiset 21.4. mennessä: maire.vuoti (at) diak.fi  

 Ohjaamo-päivät 5/2017 (laivaseminaari)  siirtynyt syksyyn, tiedossani ei ole vielä uutta 

ajankohtaa  

 Ohjauksen kehittämispäivät, Opetushallitus, Helsinki: 20.-21.4.2017  

 pe 25.8.2017 Sujuva-hanke & ELO-ryhmä yhteisseminaari, Oulun yliopisto, Oulu  

 5.9.2017 Paikka haltuun -tapahtuma, Oulu  

 15.9.2017 ELO-ryhmä: Ohjataan yhdessä -seminaari, Lasaretti, Oulu  

 6.10.2017: K2K, SISU ja Opin portailla -hankkeiden päätösseminaari  

 Lokakuun alku: Eteenpäin-messut, Oulu  

 Lokakuun puoliväli: Opopatio -tapahtuma, OAMK, Oulu  

 23.11.2017 Verkko-ohjaaja -hankkeen päätösseminaari, Oulu  

 Marraskuu: Pipo2 - Menolippu työelämään -hankkeen loppuseminaari   

 1.12.2017 Ohjaustoimijoiden / hankeverkostojen työpaja, Oulu  

 

 OAMK:n Verkko-ohjaaja –hanke tarjoaa avoimia koulutuksia digiohjauksen teemasta. Seuraava 

koulutus järjestetään 11.4.2017, Vertaistuutorit verkossa (ilmoittautuminen päättynyt). Lue lisää 

verkkokoulutuksista ja löydä mm. aiempien koulutusten materiaalit: 

http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/verkko-ohjaaja/koulutukset/avoimet-

koulutukset/  

 

ELO-asioiden viestintä   
 

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

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

Ryhmässä jaetaan linkkejä, vinkkejä, kysymyksiä ja tsemppiä toimijoiden kesken. Lisäksi vinkataan tulevista 

tapahtumista "save-the-date" -tyyppisesti ja jaetaan kutsuja tilaisuuksiin ja koulutuksiin!  

 

ELO-tori: valtakunnalliset materiaalit (tulossa Pohjois-Pohjanmaan aluesivu?)  

https://peda.net/hankkeet/elotori  
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