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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN 
KOORDINAATIORYHMÄN KOKOUS 
 
 
 
Aika: 17.02.2015 kello 10:00 
 
Paikka: Nuorisokeskus Vinge, Puutarhakatu 2, Kokkola 
 
 
1 § Kokouksen avaus (Puheenjohtaja) Ronnie Djupsund toivotti kaikki tervetulleiksi 

ja kertoi Nuorisokeskus Vingestä (toiminta aloittanut pari kk sitten) ja Ohjaamo 
pilotista, joka on alkamassa Vingessä maaliskuussa 2015. Hanke on 3- vuotinen. 

   
 
2  § Osallistujien toteaminen: Osallistujalista kierrätettiin ks. liite. 

  
 
3  § Esityslistan hyväksyminen: OK 

 
4  § Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti: OK 

  
 
5  § Toimintasuunnitelma 2014–2017 Keski-Pohjanmaalla, viimeisen version 

läpikäynti. Tässä kohtaa käsiteltiin myös kohta 6. 

 

6 § Mitä tehdään 2015? Joensuu OPO päivät: Joensuun ohjaamo: Nuorten ja 
aikuisten TNO samassa pisteessä=> linkki pöytäkirjaan 

Katariina Soanjärvi Kohtaamosta oli puhumassa Vingen avajaisissa=> mitä tulee 
ohjaamo olemaan=> On suunniteltu Kokkolassa keväällä 2015 info tilaisuus=> 
Ronnielle sähkpostilla tietoja/kommentteja mitä sisältöä tapahtumaan 
rakennetaan. Innostu oppimaan tapahtuma elokuun 2015 viimeinen tori-ilta 
elokuussa. (Aikuiskoulutustapahtuma). 

http://www.e-keskus.fi/pohjanmaa
http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa
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Opastin: Sopimus tehty 2015:lle ja on toiminnassa. Rahoituksellisia seikkoja on 
ratkaisematta esim. hakevassa vaiheessa olevat, mutta ei ole ihan helposti 
löydettävissä: klikkauksia 800-1000/kk, viikottain tulee muutamia viestejä, jopa 
valtakunnallisesti=> haastavia uraohjaukseen liittyviä kysymyksiä. => Tehdäänkö 
tälle jotain? entä fyysisen pisteen olemassaolo => Ohjaamo eli Vinge (myös 
aikuisille…mitä: voisiko olla Kokkolanseudun opisto? pohditaan).  

 Ohjausosaaminen: 28.4. AVI-ELY koulutuspäivät Tampere 

 Ohjaamo- hankkeessa myös koulutukseen varattu rahaa=> yhteinen asiakkuus 
teema. Mahdollisesti 2015 loppuvuodesta. 

 KP opot: tarvitaan menetelmällistä osaamista => tähän koulutusta toiveena 

 ELO-ryhmä voisi tehdä ehdotuksia koulutussisältöihin: Osaava hankkeen 
rahoitus tulee pienenemään ja painotus on se, että toiminta on vakinaistettava. 
=> selvitellään tilannetta: Osaava-hankkeen vastuulla. 

 

 

 

7 § ELO verkkolehti: ks. linkki  

 

8 § Koulutuskalenteri: ks. linkki  

 Vartu hanke järjestää KP nuorten TNO palveluiden koulutusta 

   
 
9  § Muut asiat, koulutukset ja ohjauksen seminaarit: linkit ja tiedot kaikista. 

Kokkolasta Yrittäjyyspolkuhanke hakemus lähtenyt juuri (AMK  mukana + Sirkku 
Purontaus). 

 

 ELO-ryhmän kokoonpanon tarkistus: Tehtiin listaan päivitys, poistettiin 
lopettaneet ja lisättiin ne tahot jotka tarvitaan vielä mukaan: Kokkolan kaupungin 
edustaja perusopetuksen puolella Tuula S vai voisiko olla opon edustaja (Sanna 
hoitaa). 

 Osuva koulutus Oy:n edustaja Max Hagström: kpedu 

 

 Elo kokoukset: 3-4 krt/v ja puheenjohtajaksi Ohjaamo hankkeen vetäjä 

 

 KÄSITELTIIN SALMIA TEHTÄVÄ: Palveluiden saatavuuden esteet: 

 Käytiin keskustelua, jossa seuraavat asiat nostettiin esiin: 

  mielenterveys, elämänhallinta, psyykkiset ja fyysiset, palveluiden 
monimutkaisuus, tiedon puute, Oppilaitokset vaihtavat nimiä ja ei tiedetä mistä 
edes lähdetään hakemaan nimiä, toimijat vaihtuvat (hlöt ja organisaatiot), 
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määräykset ja lainsäädännön uudistukset, oppisopimus koulutuksen 
tiedottaminen paremmin muille toimijoille, kielitaito, palveluverkosto 
monimutkainen ja sotkuinen=> hajautettu malli monessa pisteessä. Tuotteet ja 
palvelut puuttuvat kun määräykset puuttuvat. Syrjhäseutu ja maaseudun 
asukkaat=> kulkemisen haasteet, taloudelliseen liittyvät valinnat. Ihmisten 
perhetilanteet ja saako tukea puolisolta ja perheeltä, rahoitusrakenne pirstaleinen 
ja paljon ei vakinaista toiminta. Ei ole taloudellisia resursseja järjestää palveluita. 
Verkossa tapahtuvat palvelut=> kaikki eivät osaa sitä palvelua käyttää. 

 Kasvottomien verkkopalvelujen aika on ohi, mutta monet vielä uskovat, että ne 
ovat ratkaisu => tämä on palveluiden este. 

 RAHA!! Rahoitusta leikattu ja resurssit ovat hyvin rajalliset. 

 

 

10  § Kokous päättyi ja sovittiin seuraava kokous: Kokkolan seudun opisto, 
Vaasantie 7 => 20.5.2015: Ohjaamon toiminnan käynnistyminen klo 10.00 

 

 Ronnie D. esitteli vielä halukkaille Vingen ja tulevan Ohjaamon tiloja 
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