On ollut ilo aloittaa EOL ry:n toiminnanjohtajana 1.9. ja alkaa kehittää toimintaa yhdessä kanssanne.
Tavoitteenamme on nostaa yksityisten ammatillisten oppilaitosten merkitystä koulutuspolitiikassa ja tuoda
niiden tärkeys esille yhteiskunnan ja koko Suomen kannalta, tuoda asiantuntemustanne ja näkemyksiänne
yhä paremmin esille sekä nostaa EOL ry:n toiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Syyskausi lähti hienosti
liikkeelle ja olemme hyvässä vauhdissa. EOL sisäistä toimintaa on kehitetty ja jäsenten
vaikuttamismahdollisuuksia eri asioihin on lisätty ja kanavia vaikuttamiseen tarjotaan sekä tehokas
sidosryhmäyhteistyö on aloitettu.
Kiitos kaikille teille jäsenille kuluneesta kaudesta ja ollaan taas kuulolla viimeistään ensi vuonna!
Ps. Tervetuloa toimintaan mukaan jäsenverkostojemme kautta (linkki verkostouutiseen alla: tervetuloa EOL
ry:n yhteistyöverkostoihin – haku auki), vapaan kommentoinnin ja yhteydenottojen kautta sekä erilaisin
tavoin, joita olemme kehittäneet ja joita edelleen kehitämme. EOL ry on jäseniään varten!
Yhteistyöterveisin, hyvää joulun aikaa ja uutta vuotta toivottaen: Soile Koriseva, EOL ry:n toiminnanjohtaja
Jos et toivo jäsenkirjettä jatkossa, laitathan siitä sähköpostia: soile.koriseva@eolry.fi

Tervetuloa EOL ry:hyn perustettaviin yhteistyöverkostoihin kaudelle 2021! Haku on auki 11.1. asti.
Jokaisesta EOL ry:n jäsenorganisaatiosta voi hakea verkostoihin ja toive on, että jokainen löytäisi
itselleen sopivan verkoston. Verkostot aloittavat toimintansa 1.2.2021 tai kun verkosto on
kasassa. Ensimmäinen toimikausi on vuoden 2021 loppuun.
Miksi? Jäsenille väylä päästä nykyistä paremmin toimintaan mukaan ja saada EOL:sta yhä
enemmän jäsentensä näköinen. Yhteistyöverkostojen toiminta kehittyy toimijoiden ja
ajankohtaisten tilanteiden mukaan. Verkostot tulevat keskeisten niille muotoutuvien asioiden
lisäksi ottamaan osaa osaltaan EOL ry:n toimintasuunnitelman tekemiseen, ne voivat
kommentoida ajankohtaisia asioita ja ottaa kantaa. Toiminnanjohtaja on verkostoissa aktiivisesti
mukana. Verkostoja johtaa hallituksen jäsenistä valittavat puheenjohtajat.
Verkostot, joita haku koskee:
1) Osaamisen yhteistyöverkosto (apurahat, hankkeet, kansainvälinen yhteistyö jne.)
2) Poliittisen vaikuttamisen yhteistyöverkosto (koulutuspoliittisten asioiden käsitteleminen)
3) Teollisuuden toimijoiden yhteistyöverkosto
4) Palveluiden ja kaupan toimijoiden yhteistyöverkosto
Ohessa tarkemmin tietoa verkostoihin hakemisesta ja niiden toiminnasta:

Haku EOL ry yhteistyöverkostoihin vuodelle 2021

EOL ry:n hallitus vuodelle 2021 ja toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle
EOL ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Antti
Loukola, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Jaana
Lehto ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Juha Ojajärvi.
Lämpimät onnittelut valituille ja suuret kiitokset kaikille ehdolla olleille!
Toimintaa kehitetään ja vaikuttavuutta lisätään ensi
vuonnakin. Ohessa EOL ry:n toimintasuunnitelma
vuodelle 2021.
Syyskokous EOL ry toimintasuunnitelma 2021

EOL ry:n hallitus 2021
- Laila Andersson, Yrkesinstitutet Practicum
- Tiina Immonen, Mercuria kauppaoppilaitos Oy
- Kai Kamila, Wärtsilä Oyj Abp
- Jaana Lehto, Kiinteistöalan koulutussäätiö
- Antti Loukola, Helsinki Business College Oy
- Jari Nyström, UPM-Kymmene Oyj
- Juha Ojajärvi, Perho Liiketalousopisto Oy
- Juha Ruosteenoja, Jollas Instituutti

Opetushallitus pyysi EOL:ia tekemään esityksiä jäseniksi Osaamisen
ennakointifoorumeihin kaudelle 2021-2024
EOL ry sai Opetushallitukselta pyynnön esittää
jäseniä Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumeihin kaudelle 2021 – 2024. Toiminnanjohtaja pyysi esityksiä 14.12. mennessä. Esityksiä on tullut lähes kaikkiin yhdeksään ennakointiryhmään! EOL ry tekee esitykset Opetushallitukselle, joka tekee päätökset ryhmien kokoonpanosta tammikuun 2021 aikana.
Lämmin kiitos esityksiä tehneille!
Teemme parhaamme, jotta esitykset menestyvät Opetushallituksen päätöksissä.
ps. Jos vielä tässä kohtaa kiinnostus heräsi ja
tahdot mukaan esitettävien joukkoon, voit
laittaa asiasta tietoa toiminnanjohtajalle.

Ennakointiryhmät
1. luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
2. liiketoiminta ja hallinto
3. koulutus, kulttuuri ja viestintä
4. liikenne ja logistiikka
5. majoitus, ravitsemis- ja matkailupalvelut
6. rakennettu ympäristö
7. sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala
8. teknologiateollisuus ja -palvelut
9. prosessiteollisuus ja –tuotanto.

Liite jäsenesitystä varten
Nimeämispyyntökirje 11.12.2020
Osaamisen ennakointiryhmät rakenne ja toiminta - luonnos
Ennakointiryhmien osaamis-ja toimialat avattuna

Ohessa tarkemmin tietoa hausta ja ennakointifoorumeista.

EOL ry:n kannanotot syyskaudella 2020 ja poliittinen vaikuttaminen
EOL ry on mukana ajankohtaisissa koulutuspolitiikan
kehittämishankkeissa ja vaikuttaa myös muutoin keskeisiin koulutuspolitiikan asioihin. Mihin tahansa ajankohtaiseen asiaan liittyen EOL ry on teitä jäseniä varten, joten näihin tai muihinkin teemoihin liittyen voi
aina olla yhteydessä toiminnanjohtajaan:
soile.koriseva@eolry.fi

EOL ry:n edustukset eri työryhmissä
Jatkuvan oppimisen seurantaryhmä
(EOL ry edustaja Soile Koriseva)
Oppivelvollisuuden seurantaryhmä
(EOL ry edustaja Soile Koriseva)
Laadun ja tasa-arvon kehittämisen ryhmä

Keskeisiä vaikuttamisen kohteita kuluvalla syyskaudella ovat olleet jatkuvan oppimisen kokonaisuus ja
oppivelvollisuusuudistus. Kannanotot, kuulemiset, blogit ym. löytyvät EOL ry:n nettisivuilta:
www.eolry.fi  Toiminta  Lausunnot ja kyselyt

Kohti kuntavaaleja 2021
Kuntavaalit käydään keväällä 2021.
EOL ry nostaa kuntavaaleissa esille keskeisille vaikuttajille ja päättäjille yksityisten ammatillisten koulutuksen
järjestäjien merkitystä niin osaavan työvoiman saatavuuden, alueiden elinkeinoelämän toimivuuden ja koko
Suomen menestyksen kannalta. Ohessa toiminnanjohtajan ensimmäinen blogi aiheesta.

Opetushallituksen Oikeus osata- valtionavustushankkeissa menestyneet
EOL:laiset syyskaudella 2020
EOL ry:n jäseniä on ollut mukana Opetushallituksen valtionavustushaussa ”Oikeus Osata”. Tästä
kokonaisuudesta EOL ry infosi jäseniään aiemmin syksyllä ja pyysi jäsenkuntaa osallistumaan hankkeisiin.
Hankkeissa on tullut menestystä. Jokaisessa hankekokonaisuuden kolmessa teemassa on ollut mukana EOL
ry:n jäseniä, myös sellaisia, jotka eivät niin usein ole olleet mukana ja menestyneet näissä hauissa.
Opetushallituksen Oikeus Osata –hankemenestyskoonti

Hyvää joulua ja onnellista uutta
vuotta 2021!

