KAINUUN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN KEHITTÄJÄRYHMÄT
ELO = Elinikäinen ohjaus
Kehittäjäryhmät on perustettu tukemaan alueemme elinikäisen ohjauksen toimijoita ja heidän yhteistyötään. Jokaisella alueella on oma ELO-ryhmä, jonka toiminta perustuu
OKM:n ja TEM:n johdolla laadittuihin strategioihin. Nyt ryhmä kaipaa tuekseen kehittäjäryhmiä, jotta pystyisimme entistä paremmin ohjaamaan kainuulaisia nuoria
koulutuksen ja työelämän poluilla.
Elinikäisen ohjauksen vaikuttavuus:
● Yksilön siirtymät opin- ja urapolun eri vaiheissa tapahtuvat joustavasti
● Ennaltaehkäistään sekä nuorten että aikuisten syrjäytymistä
● Työurat pitenevät sekä uran alku- että loppupäässä
● Nuorisotakuun tavoitteet toteutuvat
Alueemme ELO-ryhmää eli Opinraittia vetävät Leena Meriläinen ja Anne Ristioja Kainuun ELY-keskuksesta. Kehittäjäryhmät edistävät seuraavia tavoitteita:
● Kainuussa toimii yhteistyössä verkostomainen, joustava ja monikanavainen palveluketju.
● Edistetään toimijaverkoston yhteistä ohjausosaamista.
● Ohjauspalveluja ja -välineitä kehitetään laadullisesti.
Kehittäjäryhmien toimintatavat
● Sovimme ryhmien teemat Opinraitissa ja kutsumme mukaan osallistujia ohjaustyön verkostosta.
● Ryhmällä on vapaat kädet suunnata teemaansa ja valita toimintatapansa.
● Jokaisella ryhmällä on käytössään 4 000 € koulutuskassa, joten ryhmät voivat järjestää koulutusta hyödyksi itselleen ja muille. Asiantuntijapalveluina voidaan ostaa
koulutusta, ohjausta ja konsultointia. Mikäli ryhmät haluavat, voidaan osa koulutuskassasta ohjata kaikkien ryhmien yhteiseen opintomatkaan (ETYK).
● Lisäksi järjestetään kaikille ryhmille yhteisiä kokoontumisia. Toiveena on, että ryhmä tapaisi vähintään kaksi kertaa kahden yhteisen tapaamisen välillä.
● Suosittelemme, että tapaamiset järjestetään vuorotellen ryhmäläisten organisaatioissa ja tapaamisissa varataan aikaa kunkin organisaation ajankohtaisten asioiden
esittelyyn.

Tehtävät ja työskentely-ympäristö

●
●
●

Kehittäjäryhmille on rakennetty työskentely-ympäristö Googlen Driveen. Jokaiselle kehittäjäryhmälle on oma kansio, jota hyödynnetään yhteissuunnittelussa,
viestinnässä ja materiaalipaikkana. Ympäristö on avoin kaikille linkin saaneille. Pääset tarkastelemaan jokaisen kehittäjäryhmän tuotoksia.
Ensimmäisellä tapaamiskerralla ryhmät aloittavat laatimaan omaa työskentelysuunnitelmaa Drivessä.
Tärkeää on, että pohdinnat, ideat, ajatukset ja ehdotukset kirjataan muistiin. Sitä varten on jokaisen ryhmän Drive-kansiossa asiakirja muistiinpanoja varten.
Täyttäkää sitä tapaamisissanne ja se sopii välineeksi välityöskentelyyn ja ennakkovalmistautumiseen.

Ryhmän vetäjän tehtävät
● Vetäjä kutsuu ryhmän koolle ja huolehtii, että tapaamiselle on tila (fyysinen tai sähköinen ympäristö). Muut auttavat järjestelyissä ja vetäjä voi delegoida tehtäviä.
● Vetäjä huolehtii, että tapaamisten osallistujat, aikataulut ja teemat kirjataan Driven koontadokumenttiin. Tätä tietoa tarvitsemme raportoitaessa rahoittajalle.
● Vetäjä vastaa vaadittavien tilasto- ja taustatietojen keräämisestä oman ryhmän toiminnasta (mm. allekirjoitukset tilaisuuksista, taustatietolomakkeet).
Hankehenkilöstö auttaa vetäjää tehtävässä.
● Vetäjä, kuten myös kaikki jäsenet, ovat pyydettäessä valmiita esittelemään, mitä ryhmä on yhdessä oppinut ja kehittänyt.
● Ryhmien vetäjille voidaan järjestää tarpeen mukaan vetäjien tapaamisia (esim. kutsutaan Opinraitti-työryhmään).

Lisätiedot
Lisätietoja hankkeesta ja kehittäjäryhmätyöskentelystä saat kehittäjäryhmien vetäjiltä tai hankkeen projektipäällikkö Kaisa Ottavainen-Nurkkalalta AIKOPAsta
(kaisa.ottavainen.nurkkala@aikopa.fi, 040 540 0809).
●
●
●
●
●

ELO-strategian kehittäjäryhmä: Mervi Summanen, Kainuun ELY-keskus
ELO-verkoston kehittäjäryhmä: Ville Manninen, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
Monikulttuurisen ohjauksen kehittäjäryhmä: Arja Immonen, Kainuun ammattiopisto
Ohjausosaamisen kehittäjäryhmä: Pirjo Aunesluoma, Kaukametsän opisto
Yritysyhteistyön kehittäjäryhmä: Saija Huttunen, Kainuun TE-toimisto

Taustatukena Mun juttu – meidän tulevaisuus -hanke
Kainuun kehittäjäryhmät liittyvät valtakunnalliseen Mun juttu - meidän tulevaisuus -hankkeeseen: http://munjuttuhanke.fi/. Hankkeessa on yhdeksän osatoteuttajaa. Mun juttu
-käsite viittaa opetusneuvos Martti Hellströmin esittämään ajatukseen siitä, että jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus löytää oma intohimonsa ja kasvaa täyteen
mittaansa. Oman jutun löytäminen tarkoittaa siis laajasti oman osaamisen tunnistamista, tiedostamista ja kehittämistä.
Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-hanke, joka liittyy teemaan Työllisyyden osaamisen edistäminen ja sosiaalinen osallisuus: Toimintalinja 4:
Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen.
Hankkeen toteutusaika on 1.8.2015–31.12.2017.
Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Rahoitus on yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja
valtion rahoitusosuus on 75 % ja loppuosa tuensaajien omarahoitusta sekä muuta ulkopuolista rahoitusta.

