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Ohjauksen teemaryhmän palaveri
Aika

19.12.2011 kello 13.00 – 15.00

Paikka

WinNova, Otavankatu 5 B, 2. kerros, luokka 3

Läsnä
Harju-Vahekoski Elina, WinNova, pj + sihteeri
Heino Ulla-Maija, Oppisopimuskeskus
Korkeamäki Hillevi, Kankaanpään opisto
Lankoski-Raitio Päivi, SATAEDU
Malmivuori Jonna, WinNova/NovaNet
Mäkelä Merja, Porin aikuislukio

1. SATAKUNNAN AIKUISTEN OPINTOJEN TIETO-, NEUVONTA- JA

OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIATYÖN TILANNEKATSAUS
Ulla-Maija kertoi Satakunnan aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategiatyön
tilanteesta (pp-esitys liitteenä). Strategiaa on valmisteltu tiiviisti koko vuosi 2011 sekä
asiantuntijaryhmän että projektiryhmän voimin. Ohjauksen teemaryhmän sekä
Työelämäteemaryhmän syksyllä 2010 laatimilla kartoituksilla on ollut tärkeä rooli strategian
laadinnassa. Strategiaa on valmisteltu tiiviisti koko vuosi 2011 sekä asiantuntijaryhmän että
projektiryhmän voimin ja tuotoksena tulee olemaan oma, satakuntalainen malli.
Strategiatyöskentelyä jatketaan alkuvuonna 2012 ja tavoitteena on, että strategia saataisiin
maaliskuussa 2012 lausuntokierrokselle ja olisi valmiina loppukeväällä 2012. Strategian
varsinainen jalkauttaminen tapahtuu vasta Opin Ovi – projektin päättymisen jälkeen.
Jalkauttamisen edellytyksenä on kaikkien toimijoiden sitoutuminen strategiaan.
Teemaryhmässä pohdittiin strategian nimeä. Yhteisesti todettiin, että pelkkä ohjaus on strategiassa
liian kattava käsite ja päädyttiin lisäämään strategian nimeen tuo opinnot – sana. Jatkossa siis
strategiasta puhutaan Satakunnan aikuisten opintojen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen
strategiana.

2. TUTKIMUS

Ulla-Maija kertoi Satakunnan Opin Oven puitteissa keväällä 2012 hankittavasta, Saku
Vähäsantasen ja Ari Karppisen toteuttamasta ohjauksen vaikuttavuutta ja merkitystä selvittävästä
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tutkimuksesta. Tutkimuksen tavoitteena on mm. kartoittaa aikuisten opintojen tieto-, neuvonta- ja
ohjauspalveluita tuottavien organisaatioiden johdon näkemyksiä näistä palveluista, niiden
toteuttamisesta ja merkityksestä. Toinen tärkeä tutkimuksen teema on aikuisten opintojen tieto-,
neuvonta- ja ohjauspalvelujen vertailu kansainvälisesti. Näkökulmat tutkimukseen tarkentuvat
alkuvuodesta ja niitä pohditaan vielä yhteisesti myös mm. Opin Oven projektiryhmässä. Myös
teematyöryhmän jäsenet voivat laittaa ajatuksiaan ja ideoitaan tutkimukseen liittyen vaikka
sähköpostilla Elinalle tai Arille (sihteerin huomautus).

3. LUKITAPAHTUMAT HELMIKUUSSA 2012

Elina kertoi helmikuussa toteutettavista lukitapahtumista. Satakunnan Opin Ovi, Satakunnan
Lukikeskus sekä OpinVerkko - projektit järjestävät Lukitapahtumia Porissa, Länsirannikon
Koulutus Oy WinNovan tiloissa, osoitteessa Otavankatu 5, keskiviikkona 8.2.2012 kello 17.00
- 20.00 sekä keskiviikkona 15.2.2012 kello 17.00 - 20.00.
Lukitapahtumissa on tarkoitus jakaa tietoa lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista ja tarjota
mahdollisuus ilmaiseen lukitestaukseen (Niilo Mäki – Instituutin lukiseula) sekä asiantuntijan
antamaan palautteeseen. Lisäksi lukitapahtumissa on mahdollisuus keskustella aikuisena
opiskelusta ja koulutusvaihtoehdoista eri ohjaustoimijoiden kanssa. Tavoitteena on toteuttaa
tapahtumaa verkostomaisesti ja saada eri organisaatioiden ohjaustoimijoita paikan päälle.
Teemaryhmässä nostettiin esille seuraavia tärkeitä teemoja ja kysymyksiä lukitapahtumien
suunnitteluun liittyen: materiaalit, lehti-ilmoittelu, mahdollinen lehdistötiedote + lehtijuttu, muu
mainonta + tarkennetut kohderyhmät, tarjoilu, ilmoittautumisen tarve, illan aikataulutus – yksi vai
kaksi testiä / ilta, matematiikkatestin mahdollinen mukaan ottaminen illan ohjelmaan, sekä
palautteen antaminen testeistä. Satakunnan Opin Ovi, Satakunnan Lukikeskus sekä OpinVerkko –
projektit suunnittelevat iltojen käytännön toteutusta tarkemmin tammikuun 13. päivä. Ari, Elina ja
Ulla-Maija vievät em. ohjauksen teemaryhmän pohdinnat suunnittelupalaveriin ja tuovat
suunnittelupalaverin tuotokset seuraavaan teemaryhmän kokoukseen tammikuun lopussa.
4. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään tiistaina, 31.1 kello 13.00 WinNovan tiloissa Otavankadulla. Kokouksen
asialistalla on tuleva lukitapahtuma sekä aikuisten opintojen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen
strategian työstäminen toiminnallistamisen / toimenpiteiden näkökulmasta.

