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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN 
KOORDINAATIORYHMÄN KOKOUS 
 
 
 
Aika: 04.09.2014 kello 09:30 – 11.30 
 
Paikka: Centria Ammattikorkeakoulu, 2. kerroksen NH 
 
 
1 § Puheenjohtaja Helinä Moilanen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen 

   
 
2 § Todettiin osallistujat, laitettiin nimilista kiertämään ja kaikki esittäytyivät lyhyesti. 

  
 
3 § Esityslista hyväksyttiin 

 
4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti: Keskusteltiin hieman Laiturista ja 

kerrottiin tulevasta käsikirjasta, joka tulee kaikille ELOssa työskenteleville, jota 
Laituri projekti tekee vuoden loppuun mennessä. Lisäksi todettiin, että kaikille 
osallistijille oli ennenkokoustra toimitettu sähköisesti hyvän ohjauksen käsikirja. 

  
 
5 § Toimintasuunnitelma 2014–2017 Keski-Pohjanmaalla: Ehdotus. muodostetaan 

työryhmä ja käytetään pohjana KPliiton työllisyysstrategia koska siihen kuuluu yhteen 
elo toiminta (Kaj K) vauvasta vaariin. Ohjaamo toiminta on käynnistettävä, pilotteja 10 
kpl Suomessa ja näyttää siltä, että Kokkola pitäisi hoitaa alueellisella rahalla Liitto: 
työllisyysstrategia koottu=> pohjana ja  voi toimia yhdessä, mutta ELO toiminta 
kuuluu asiantuntijoille. KPEDU: ottaa pallon, mutta tarvitaan muitakin mukaan=> pitää 
olla ryhmä, jossa useat tahot mukana (pieni kattava ryhmä) (KPEDU REHTORI): 
Kuntatasolla on ehdotettu myös osallistujia. Kaj: tehdään TS ja joka kokouksessa 
otetaan mukaan ja korjaillaan, tarkistetaan ja kehitetään => iskujouikko tekee. Iiris : 
Kaustisten seutukunta myös mukaan ja pitäisi olla kehittämistyöryhmä, ammatilliseen 
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koulutukseen liittyvä työryhmä (Ohjaamo, Opin Ovi ja strategia työryhmät). Kaj: 
paikallinen elo ryhmä on se osoite, joka näitä asioita miettii Tuomo: perusopetus ja 
varhaiskasvatuksen mukana olo, Sanna Löfströn oli osaava hankkeesta kutsuttuna, 
mutta ei ole ollut mukana=> pitäisi saada sitoutettua mukaan tähän työhön. Käytiin 
läpi toisen asteen sivustojen  2astekpedu.fi esittely KP: opinto-ohjaajat kokoontuvat  
4/v ja KPedun ohjaajat 3/v, yhteinen aikataulutus eli vuosikello => mitä milloinkin 
tapahtuu=> tämä voitaisiin laajennetaan kokonaan koskemaan ELOA myös. 

TS työryhmä: Terhi Petäjä, Sirpa Salo, KP osaava hanke ja Sanna Anttonen 
koordinaattorina vie viestin sinne suuntaan (1-2 hlöä), nuorisotoimi 
kommentaattorina, YO:n puolesta Sanna Anttonen ja AMK:ta Marja Haulos tai Helinä 
M., Kuntaliiton puolesta, TE puolelta Nina + Kaustinen (iiris tsekkaa) kommentoivana 
+ työelämä (tulevaisuusvaliokunnan edustaja Iiris )  kommentoivana ja vapaa sivistys 
kommentoivana => Terhi kutsuu ensimmäisen kokouksen. 

On mietittävä miten Ohjaamo pitäisi saadaan myös maaseudulle, sekä sitä mikä ero 
on ohjauksessa ja neuvonnassa => mihin satsataan ja kuinka suuri ryhmä on 
ohjausta tarvitsevia asiakkaita 

 
LIITTEET: koulutuksen ja seminaarien kutsut +OKM/TEM Paimenkirje. 

 

   
 
6 § Muut asiat, koulutukset ja ohjauksen seminaarit: NWX kertoi tulevista 

tapahtumista ja koulutuksista 

 

7 § Seuraava kokous 17.11.2014 klo 13.00 yritystalo Evaldissa (NWX hoitaa 
varauksen ja kutsun). Kokous päättyi klo 11.00 
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