
 

  
    

 

 

Keski-Suomen Osaava   

 

Ohjausryhmän kokous     

 

Aika: torstai 17.4.2014 klo 10.30-12.00 

 

Kokouspaikka: Jyväskylän yliopiston Agora, AgC234 

 

Läsnä: 

 

x Tarja Tuomainen 

x Eino Leisimo (poistui kohdan 4 jälkeen) 

x Pertti Terho (poistui kohdan 4 jälkeen) 

x Lauri Wilen 

x Lauri Pirkkalainen 

x Juha Tolonen 

x Mika Risku 

x Timo Holm 

x Ilja Aalto, muistio 

 

Asiat: 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

Puheenjohtaja Juha Tolonen avasi kokouksen kello 10.51. Läsnäolijoiksi todettiin listan mu-

kaiset henkilöt. 

 

2. Tilannekatsaus – menneet ja tulevat 

 

Tarja Tuomainen kertoi hankkeen tämän hetkisestä tilanteesta ja siitä, mitä on viime aikoina 

tehty. Näitä asioita ovat esimerkiksi Vaakamalli-ryhmät, Verme-ryhmät, ainejärjestöyhteistyö 

sekä lukioiden laatutyö ja yksittäiset koulutukset.  

 

Nostoina kevään tapahtumista Jyväskylän yliopiston Agorassa 28.3. järjestetty Tulevaisuus 

haastaa oppimisen ja verkko-opettajan -tapahtumapäivä onnistui mainiosti ja palautetta on 

saatu. Varsinainen palautepalaveri tapahtumaan liittyen on tulossa pääsiäisen jälkeisellä vii-

kolla. Lauri Pirkkalainen nosti esille tapahtumaan liittyen Konnevedellä 30.9.2014 pidettävän 

Löytöretki 6:n. Tuomainen kävi lyhyesti läpi Osaavan nettisivujen tilannetta ja esitteli 

OPS2016-kyselyn sekä OPS-oppilaskyselyn loppukoonteja. Infopaketti ja loppuraportit kyse-

lyyn liittyen laitetaan sähköpostijakeluun kevään aikana. 

 



 
3. Terveiset ohjausryhmäpäivästä Tampereelta 3.4. 

 

Antti Rastela kertoi lyhyesti Tampereen reissusta. Uusia suhteita saatiin ja oli uudenlaisia 

mielenkiintoisia alustuksia yliopiston ja opetusministeriön suunnalta. Pettymys oli, kun monet 

eivät noudattaneet yhteistä tehtävänantoa; pyydetyn yhden helmen sijaan monet esittelivät 

koko hankkeensa. Antina oli  ideoiden positiivinen varastaminen eri hankkeilta. Nostona 

OKM:N kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi esitteli ohjausryhmäpäivässä lukuja mm.siitä 

kuinka laajasti opettajille on laadittu henkilökohtainen koulutus- ja kehittämissuunnitelma . 

Keski-Suomessa vain 3,4 % tutkimukseen osallistuneista oli henkilökohtainen suunnitelma. 

Tässä selkeästi yksi kehittämisen paikka. 

 

4. Tarkennettu suunnitelma uudelle rahoitukselle 

 

Vaihtoi paikkaa kohdan 5. kanssa Eino Leisimon pyynnöstä.  

 

Tarja Tuomainen esitteli hankkeen rahoituksen tilannetta ja ehdotti, että käytettävissä Ver-

kostojen verkosto hankkeen  10 000€ kohdennettaisiin OPS-prosessiin. Suunnitteilla on 3-4  

päivän koulutuskokonaisuus, joka sai laajalti kannatusta. Alun perin suunniteltuun vertaiskou-

luttajien kouluttajakoulutukseen ei ilmoittautunut kuin kolme osallistujaa. 

 

Lisäksi suunnitelman mukaisesti kauden 2014-2015 rahoitusta (150 000 €) käytetään seu-

raaviin asioihin: johtaminen, vertaismentorointi, Vaakamalli-koulutus, TVT-taidot, laatuosaa-

minen,  tarveähtöiset koulutukset ja lukiokoulutuksen kehittäjäopettajaverkosto. Lisäksi aine-

ryhmäyhteistyö, Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus-verkoston kehittäminen ja , yhteinen 

tarjonta kesäyliopiston kanssa. KESO-kansalaisopistojen verkostolla omat tavoitteet. 

 

Tarkennettu suunnitelma liitteenä. 

 

5. Puheenjohtajuus 

 

Käsiteltiin neljäntenä asiana. Puheenjohtaja toi esille sovitun periaatteen, jonka mukaan pu-

heenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Asia siirrettiin edellisestä kokouksesta tähän kokoukseen 

päätettäväksi. Leisimo esitti seuraavaksi puheenjohtajaksi Antti Rastelaa, joka sai laajalti 

kannatusta ja valittiin tehtävään vuoden 2015 loppuun asti. Tarja Tuomainen ehdotti, että 

valittaisiin myös varapuheenjohtaja. Eino Leisimo tarjoutui vapaaehtoiseksi ja valittiin tehtä-

vään.  

 

6. Arviointi – olemme mukana OKM:n tilaamassa  Osaava-ohjelman ulkoisessa arvioinnissa, 

jonka tekijä on Helsingin yliopiston Arviointikeskus 

 

18/150 otettiin mukaan, olemme yksi mukana olevista. Tarja Tuomainen lähettää täydennys-

koulutuskyselyn  kyselyn sivistys- ja opetusjohtajien sekä rehtoreiden kautta kaikille maakun-

nan opetushenkilöstöön kuuluville. Vastausaikaa 9.5. saakka. 

 

7. Muut asiat 

 

Sovittiin sivistysjohtajatapaaminen maanantai-iltapäivään 16.6., johon kutsu Juha Toloselta. 

Tarkoituksena keskustella arjen asioiden liittyvistä asioista sekä maakunnallisesta yhteistyös-



 
tä ja Keski-Suomen Osaavan ohjausryhmän toiminnan terävöittämisestä. Perustellusti siksi, 

että hanke on vaiheessa, jossa keskeistä on pohtia, mitä hankkeessa rakennettua juurtuu ja 

jää käytänteiksi ja miten. Tähän saakka ohjausryhmään on kutsuttu kaikkia sivistys- ja ope-

tusjohtajia, vain pieni joukko on todellisuudessa ollut mukana kokouksissa. 16.6. tapaami-

sessa on tarkoitus määritellä ja nimetä ohjausryhmän jäsenet , muistio kokouksista kaikille 

sivistys- ja opetusjohtajille.  Yleisesti oltiin sitä mieltä, että olisi hyvä jos ainakin tähän asti 

mukana olleet jatkaisivat – siten voidaan turvata toiminnan jatkuvuus.  

 

Esille nousi, että pitäisi pystyä kertomaan maakuntaan päättäjille kattavammin, mitä Osaava-

hankkeessa tehdään ja tavoitellaan. Näin osallistuminen maakunnan yhteistyöhön nähtäisiin 

tärkeänä foorumina, jonne halutaan ja koetaan tärkeäksi  lähettää oma edustaja jokaisesta 

kunnasta. Sovittiin, että Tarja T. kirjoittaa perustekstin lautakuntiin vietävän valmistelutekstin 

pohjaksi. Samalla esitellään  Keski-Suomen strategiaa ja visiota nostetaan esille keski-

suomalaista työtä.  

 

8. Seuraava kokous 

 

Seuraava ohjausryhmä  syksyllä 2014. Sovittiin, että tarkempi ajankohta sovitaan kesäkuun 

tapaamisessa. 

 

 

 

Puheenjohtaja Juha Tolonen päätti kokouksen kello 12:13 


