
Otteen jäsenmäärä nousi ennätykselliseen 11 jäseneen: keväällä 2019 Otteen jäseniksi liittyivät Niina
Tapanainen ja Päivi Poutiainen, joka toi mukanaan Otteeseen uusia ohjauksellisia palveluita: RMP:n ja
NEPSY:n. Jos ao. esittelyiden myötä kiinnostuit, voit olla suoraan yhteydessä Päiviin
(paivi.poutiainen@ohjausote.com):

RMP-motivaatioprofiili on väline omien luontaisten motiivien selvittämiseen ja tunnistamiseen.
Profiilissa kuvataan 16 elämän perusmotiivia sekä niiden vahvuutta. Oma profiili muodostetaan netissä
kysymyksiin vastaten ja se puretaan yhdessä koulutetun RMP-motivaatiovalmentajan kanssa.
Motivaatioprofiilia voidaan hyödyntää ammatinvalinnassa tai -vaihdossa, uraohjauksessa,
johtamisessa, sitouttamisessa ja elämänhallinnan parantamisessa sekä urheilussa. Profiili on loistava
keino itseymmärryksen luomiseen ja siihen voi palata uudestaan elämän erilaisissa vaiheissa. Aikuisille
suunnatusta RMP-motivaatioprofiilista on kehitetty koululaisille ja opiskelijoille soveltuva RSMP - Reiss
Koulumotivaatioprofiili.
NEPSY-valmennus on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus, joka suunnitellaan asiakkaan
omista tarpeista ja lähtökohdista käsin. Valmennus on aina kuntouttavaa toimintaa, jonka avulla
etsitään uusia tapoja toimia arjessa. Valmennuksen kohteita ovat esimerkiksi arjen ja opiskelun
hallinta, opintojen sujuminen sekä oppimistaidot. Valmennusta voidaan käyttää myös keskeisissä
taitekohdissa, kuten harjoittelun tai opinnäytetyön valmiiksi saattamisessa.

Uusi hallitus nimettiin vuosikokouksessa 25.3.2019 seuraavasti:
Puheenjohtaja Karoliina Peltola
Varapuheenjohtaja ja talousvastaava Sara Peltola
Henkilöstö- ja talousvastaava Minna Miikki
Tiedottaja Salla Purho
Tiedottaja Niina Tapanainen
Sihteeri Sanni Tiainen

Löydät kaikkien otelaisten esittelyt nettisivuilla: https://www.ohjausote.com/keitaolemme

https://www.ohjausote.com/keitaolemme


Ohjausosuuskunta Ote oli mukana tuottamassa MAAMOT-hankkeelle verkkosivuille sisältöä
pääosin opinto- ja uraohjaus -osioon. Sivujen ensimmäinen versio on julkaistu: https://maamot.fi ja
kehittämistyö jatkuu kesän ajan saatujen palautteiden perusteella. Pääset halutessasi antamaan
kehitysehdotuksia osoitteeseen: info@maamot.fi.
Ote in English. Otetta kohtaan on ollut kiinnostusta ulkomailta. Jos tiedät suomalaisesta ohjausosaamisesta
kiinnostuneita, niin otamme vastaan ideoita englanninkielisiksi webinaareiksi: yhteys@ohjausote.com Olisi
myös hienoa, jos suosittelisitte seuraamaan englanninkielistä LinkedIn-profiiliamme:
https://www.linkedin.com/company/ohjausosuuskunta-ote
Otteen uusimmasta blogikirjoituksesta pääset lukemaan opinto-ohjaaja Marian kokemuksista
keväästään Kaakkois-Aasiassa Kambodžassa työskennellen vapaaehtoisena koulutusasiantuntijana
(education advisor) opinto-ohjaukseen keskittyvässä projektissa:
https://www.ohjausote.com/blogi/2019/5/11/kuulumisia-kambodasta-1
Otteen asiantuntemusta mukana LOPS2021-prosessissa. Otteen Sara Peltola sai kunnian olla
kutsuttuna mukana lukion opetussuunnitelman uudistamistyössä. Saran lisäksi ohjauksen työryhmään
kuuluivat Raimo Vuorinen, Helena Kasurinen, Armi Nurmi, Riina Ståhlberg, Carina Järf-Ringbom ja Sari
Vahtera. Opetushallituksesta työskentelyä vetivät Riia Palmqvist ja Jouni Järvinen. LOPS2021 julkaistaan
syksyyn mennessä. Kiitos kaikille kommenteista ja viemisistä työryhmään! Lue lisää:
https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokoulutus/lops2021
Ohjausosuuskunta Otteen syntytarina. Ote täyttää kesällä 4 vuotta ja sen kunniaksi vastasimme meiltä
usein kysyttyyn kysymykseen: Miten Ote syntyi?

Otteen ajankohtaisia palveluita yhteisöille:

Osuuskunta uuden ajan työelämän alustana: Sara käynyt kouluttamassa Helsingin Ohjaamolla nuoria
mahdollisuuksista myydä omaa osaamistaan osuuskuntamuotoisten yritysten kautta. Jos sinua kiinnostaa
vastaava koulutus omille nuorillesi tai kaipaat sparrausta osuuskunnan perustamiseen oppilaitokseesi, ota
yhteyttä: yhteys@ohjausote.com
Tekoäly ja sen etiikka -koulutusta: Sara käynyt yhteistyössä Tulevaisuuskoulu ry:n kanssa kouluttamassa
Vantaan lukiolaisia siitä, mitä tekoäly on ja mitä pitäisi ottaa huomioon, jotta voimme kehittää eettisesti
toimivaa tekoälyä ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa. Mikäli haluat aiheesta koulutusta opiskelijoillesi tai
henkilökunnallesi, ota yhteyttä: sara.peltola@ohjausote.com

Ohjausosuuskunta Ote 
Tämä sähköposti on lähetetty osoitteeseen: | Peruuta tilaus | Välitä tämä viesti ystävälle
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