Perustietoa Koskesta
Hallinnoija on Keski-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry.
Kannatusyhdistyksen jäseniä ovat lähes
kaikki Keski-Suomen kunnat, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto,
toisen asteen oppilaitokset sekä lukuisa
joukko sosiaalialan järjestöjä.
Toiminta alkoi vuonna 2002, kun laki
sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta tuli
voimaan.
Toiminta-alueena on Keski-Suomen
maakunta. Asukkaita alueella on noin
275 000.
Koske on yksi maamme yhdeksästä
sosiaalialan osaamiskeskuksesta.
Osaamiskeskuksen perustoiminnan
rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Yhteystiedot
Marja Heikkilä
johtaja
Puh. 0400 546 613
Eija Hiekka
sosiaaliasiamies
Puh. 044 265 1080
Tanja Hänninen
kiertävä lastensuojelun
erityissosiaalityöntekijä
Puh. 044 265 1064
Sivi Talvensola
suunnittelija
puh. 0400 904 663
Tuula-Leena Raiski
koulutussuunnittelija /
Rahapelihaittojen ehkäisy ja hoito
ja kuntatuki
Puh. 040 502 9300
Riikka Rantanen
aluekoordinaattori / Kansa-koulu
Puh. 040 501 1042
Marianne Kuorelahti
hankekoordinaattori / PROSOS
Puh. 040 157 7822
Yhdessä ei olla yksin -hanke:
Päivi Kaski
projektikehittäjä
Puh. 040 526 2521
Sirpa Pekkarinen
projektikehittäjä
Puh. 040 653 7220

Keski-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus
Matarankatu 4,
40100 Jyväskylä
Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@koske.fi

http://koskeverkko.fi

Välittämisen taitoa
osaamisen iloa

Mikä on Keski-Suomen
sosiaalialan
osaamiskeskus?
Koske on sosiaalialan osaamista vahvistava ja
kehittävä maakunnallinen organisaatio ja verkosto.
Kosken työyhteisö muodostuu osaamiskeskuksen
henkilöstön lisäksi eri hankkeiden ja
organisaatioiden kehittäjistä.
Koske on yksi maamme yhdeksästä sosiaalialan
osaamiskeskuksesta. Sosiaalialan osaamiskeskusten
lainmukaiset tehtävät ovat sosiaalialalla tarvittavan
asiantuntemuksen ja erityispalvelujen kehittäminen
sekä yhteydenpito koulutuksen, käytännön ja
tutkimuksen välillä.

Tuemme sosiaalialan
pitkäjänteistä
kehittämistyötä
Koordinoimme Keski-Suomen sosiaalialan
kehittämistyötä niin, että yksittäisten hankkeiden
toiminta muodostaa tuloksellisen jatkumon aina
kehittämisideasta pysyvän käytännön juurtumiseen
saakka.
Huolehdimme siitä, että kehittämistoimet liittyvät
Keski-Suomen kuntien kehittämistarpeisiin,
valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämiseen, Keski-Suomen
maakuntasuunnitelmaan ja muuhun alueelliseen
kehittämistyöhön.
Kehitämme ja kokeilemme maakunnallisia
toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä yhteistyössä eri
palvelun järjestäjien ja toimijoiden kanssa.

Hyödynnämme valtakunnallista ja kansainvälistä
kehittämistietoa ja -verkostoa Keski-Suomessa ja
välitämme tietoa keskisuomalaisesta osaamisesta
muualle Suomeen ja Eurooppaan.

Mitä Koske tekee?

kokoamme, yhdistämme ja
välitämme sosiaalialan
tieteellistä ja
kokemuksellista tietoa

Koordinoimme sosiaalialan maakunnallisia
kehittämistyöryhmiä.

Järjestämme yhteisiä kehittämis- ja
keskustelufoorumeita käytännön toimijoille,
tutkijoille ja koulutuksen järjestäjille.
Edistämme sosiaalialan soveltavaa ja monitieteistä
tutkimusta
Sanoitamme sosiaalialan hiljaista tietoa
kehittämisen tueksi yhdessä käytännön toimijoiden
kanssa.

Vahvistamme ammattitaitoa
sosiaalialalla
Tuotamme ja kehitämme sosiaalialan
työmenetelmiä sekä konsultaatiokäytäntöjä ja palveluita.
Ennakoimme osaamistarpeita ja haravoimme
täydennyskoulutustarpeita, jotta voimme
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa löytää sopivia
keinoja ammattitaidon parantamiseksi (seminaarit,
työkokoukset, hankkeet, jne.)
Tarjoamme alan ammattilaisille foorumin
vertaistukeen ja -oppimiseen.

Järjestämme ajankohtaisseminaareja,
työkokouksia ja koulutuksia eri
ammattiryhmille.

Tuotamme sosiaaliasiamiehen, konsultoivan
erityislastentarhanopettajan, lastensuojelun
erityissosiaalityöntekijän, lastensuojelun
edunvalvonnan ja työnohjauksen palveluja.
Koordinoimme Keski-Suomen lastensuojelun
moniammatillisen asiantuntijaryhmän
toimintaa.
Tarjoamme kotipesän erilaisille hankkeille ja
uusien toimintamuotojen kokeiluille.
Otamme kantaa sosiaalialan yhteiskunnallisiin
kysymyksiin maakunnan julkisessa
keskustelussa, aluekehitystyössä sekä
valtakunnallisesti.
Osallistumme sosiaali- ja terveydenhuollon
reformin toteuttamiseen ja integroidun
maakunnallisen sote-kehittämisrakenteen
suunnitteluun.

Kosken toiminta on avointa
kaikille sosiaalialan
kehittämisestä ja
sosiaalipalvelujen
tulevaisuudesta
kiinnostuneille.
Tervetuloa mukaan
toimintaan!

