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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN 
KOORDINAATIORYHMÄN KOKOUS 
 
 
 
Aika: 20.5.2015 kello 10:00 
 
Paikka: Kokkolan seudun opisto, Vaasantie 7, Kokkola 
 
 
1 § Kokouksen avaus (Puheenjohtaja) 

Nina Waxlax avasi kokouksen klo 10:18. 

 
2  § Osallistujien toteaminen 

Osallistujalista kierrätettiin ks. liite.  

  
3  § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin.  

 
4  § Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti 

Maria Hudd kertoi, että Osaava-hanke ei ole vielä saanut päätöstä 
koulutuksen rahoituksesta. Koulutusehdotuksia saa antaa. Ehdotettiin, että 
yksi koulutuksen aihe voisi olla: Ohjauksen menetelmät -koulutus opoille. 
Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. 

Uusia jäseniä ELO-ryhmässä ovat: Maria Hudd Sanna Löfströmin  
seuraaja,Tiina Slotte, Kiviniityn koulu ja Annika Wiklund-Seppälä, 
Donnerska skolan. Päivitetty osallistujaluettelo liitteenä.  

 
5  § Elo-ryhmän puheenjohtajaksi Ohjaamo-hankkeen vetäjä 

 Linda Björkgård valittiin ELO-ryhmän puheenjohtajaksi, ja hän jatkoi 
kokouksen puheenjohtajana. 

 

6 § Kokkolan Ohjaamon toiminnan käynnistyminen 

Linda kertoi, että ovet avataan 3.8, osa tiloista ovat vielä remontissa. 
Henkilöstö koostuu Lindasta ja kahdesta puolipäiväisestä ohjaajasta. 

http://www.e-keskus.fi/pohjanmaa
http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa
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Puolipäiväinen hankekehittäjän paikka Kaustiselle on haussa, sinne tulee 
samantyyppistä toimintaa. Ohjaamo tulee käymään 9-luokkalaistan luona ja 
ammattiopistolla markkinoimassa Ohjaamoa. Markkinointia tapahtuu myös 
somessa ja Kokkolan iltatorilla. Enemmän markkinointia syksyllä nuorille, 
koulujen kautta ja muiden nuorten toimijoiden kautta. Kick off -tilaisuus 
järjestetään syksyllä. Markkinoinnilla on oltava näkyvyyttä erittäin paljon, 
markkinointi on erilaista, riippuen siitä, onko se kohdistettu nuorille vai 
asiantuntijoille: Eri ”Message”.  

Lyhyt kertaus ohjaamon toiminnasta ja tavoitteesta: Juuri nyt tehdään 
yhteistyösopimuksia eri organisaatioiden kanssa. Henkilöitä eri 
organisaatioista on paikan päällä ohjaamassa (on myös 
yhteistyösopimuksia jotka eivät anna henkilöresurssia Ohjaamossa 
annettavaan ohjaukseen). Ohjaamo itse ei tuota mikään palveluita, 
yhteistyösopimuksen kautta ihmiset saavat palvelua samalta luukulta. 
Kolmen vuoden päästä toiminnan pitäisi toimia ilman projektirahoitusta.  

Ohjaamo saa myös järjestää seminaareja: esim. Nuori asiakkaana 
järjestetään niille, jotka työskentelevät nuorten parissa. Ohjaamo voi myös 
järjestää lyhyitä kursseja nuorille, esim. taloudenpitokurssi, elämänhallinta.  

Nina kertoi Oulun Koordinaatti- kehittämiskeskuksesta: Koordinaatin 
toiminnan tavoitteena on, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on 
käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Lisätietoja 
koordinaatti.fi  

 
7 § Ohjaamon asema suhteessa ELO-ryhmään, ja Vaasan ja Kokkolan 

Ohjaamojen yhteistyö. 

 Ohjaamot Vaasassa ja Kokkolassa voivat tehdä yhteistyötä ja esim. 
järjestää yhteisiä seminaareja ja koulutuksia. Elo-ryhmän apu Ohjaamon 
kehittämisessä on tosi tärkeä. Nina toivoo, että syntyy tiivistä yhteistyötä.  

Svenska vägledardagar järjestetään Pietarsaaressa 21.–22. lokakuuta. 
Ohjelmassa on varattu aikaa Ohjaamolle, yhteyshenkilö on Gerd Kummel-
Kunnas AVI:sta. Markkinointia voi toteuttaa myös ELO-ryhmän kautta. 
Wilman kautta voi lähettää tiedotteen kaikille vanhemmille.  

 

8 § ELO-ryhmän työrutiinit, (ehdotus liitteenä) 

 Keskusteltiin Vaasan ehdotuksesta. Olisiko hyvä idea myös Kokkolassa?  

 Olisi helpompi saada oikeata työtä tehtyä teemaryhmien kautta. Asko 
kannattaa ehdotusta. Nina lisäsi, että pienissä ryhmissä saa asioita tehtyä 
nopeammin.  

KPedu;lla on myös oma ELO-ryhmä, sieltä voi tuoda asioita ryhmälle.  

Pohjanmaan ELO-ryhmän tavoitteet lähetetään tiedoksi, pöytäkirjan 
liitteenä. 

Ehdotettiin, että muodostetaan pienryhmät toimintasuunnitelman 

        tavoitteita silmällä pitäen.:  
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1. Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön 
tarpeita  

2. Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat  

3. Ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen  

4. Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään  

5. Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena  
 

ELO-ryhmän jäsenet ilmoittavat, missä ryhmässä he haluavat olla mukana 
Lindalle. 

Aloitetaan ensimmäisenä tavoitteena: 

1. Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön 
tarpeita  

Keskusteltiin siitä, miten saadaan koko alue mukaan toimintaan, ainakin 
Centria, Chydenius ja Kokkolan seudun opisto pitäisi saada mukaan. 

Tavoite 1 toimii jo hyvin Keski-Pohjanmaan verkostossa: 
www.2aste.kpedu.fi 

Työryhmä laitetaan pystyyn. Tavoite toteutetaan Opastin-pohjalla: opastin.fi   

Opastin hankkeen ohjausryhmä oli kattava, lisätään ne, jotka eivät ole 
mukana sekä Ohjaamo. Merja Kivelä toimii yhteyshenkilönä. Marjatta 
Kuutsa on ollut hankkeen projektinvetäjänä ja hänet voi kysyä mukaan 
asiantuntijana. Merja pyytää mukaan: Sanna Anttosen Chydeniuksesta, 
Marja Hauloksen Amk:sta, Tuula Hohenthalin Kaustisen evankelisesta 
opistosta ja hän kysyy kesäyliopistosta, jos he voivat osallistua. Merja 
selvittää, voiko muita ottaa mukaan ilman rahoituspanosta, ts. panos on 
tuottaa tietoja. Ainakin Kokkolan seudun opisto voi tulla mukaan vain 
linkityksen kautta, ohjelma muuttuu niin nopeasti. Muita mahdollisia 
organisaatioita, mitä voi tulla mukaan ovat: Konservatorio, alueen lukiot, 
Kronoby folkhögskolan: Nordiska konstskolan.  

Opastimeen sisältyy: koulutuskalenteri, sähköisiä linkkejä, sivulla on 800–
1000 käyntiä kuukaudessa. 

Työryhmä kokoontuu 17.6 klo 13.00 Talonpojankatu 6:ssa.  

  

9 § ELO-ryhmän vuosikalenteri ja syksyn ohjelma, toimintasuunnitelman 
päivitys 

 ELO-ryhmässä jatketaan samalla kokoonpanolla vielä seuraava kokous, 
mietitään silloin johtoryhmän jäsenet. 

 Ensimmäinen pientyöryhmä kokoustaa 17.6.klo 13:00, Kpedun tiloissa 
Talonpojankatu 6, aihe on: Opastin ja miten sitä hyödynnetään 

 

10 § Koulutuskalenteri  

http://www.2aste.kpedu.fi/
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Liitetään pöytäkirjaan 

 http://www.avi.fi/web/avi/aiheet/-
/journal_content/56/13166/146210?p_p_auth=3kgArwZF 

  

 
11§ Muut asiat, koulutukset ja ohjauksen seminaarit 

 Asko esitteli ajateltua Neuvontapalvelut-pisteen paikkaa Opistossa ennen 
kiertokäyntiä. 

 Anu Haapasalo oppisopimustoimistosta tiedotti Hyppää kyytiin -kiertueesta 
- matkalla oppisopimukseen 22.5 ja 25.5, Rautatieasemalla tapahtuma 

 

12  § Seuraava kokous järjestetään 22.9.2015 klo 10:00, Kokkotyösäätiön tiloissa. 

http://www.avi.fi/web/avi/aiheet/-/journal_content/56/13166/146210?p_p_auth=3kgArwZF
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