Koske tiedottaa

Marraskuu 2013

Keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskus

valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät
jyväskylässä 8.-9.1.2014
- vielä ehdit ilmoittautua!

Tässä
tiedotteessa:
Sosiaali- ja terveyden- 2
huollon järjestämislakivalmistelu

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön koulutuspäivät järjestetään Jyväskylässä heti
vuoden alussa. Ilmoittautumalla mahdollisimman pian varmistat pääsyn Sinua
kiinnostavaan työryhmään!

Vanhuspalvelulain
toimeenpano KeskiSuomessa

4

Rahapeliongelmat
haltuun kunnassa

5

Päivien pääohjelmassa Jyväskylän Paviljongissa on
tarjolla korkeatasoisia asiantuntijaluentoja mm. yhteiskunnan muutoksista ja aikuissosiaalityön tulevaisuuden haasteista, aikuissosiaalityön vaikuttavuudesta sekä
työllistämisen kysymyksistä
ja nuorten syrjäytymisen ja
selviytymisen teemoista.

Työnohjausta Koskesta

5

Yhdeksässä eri työryhmässä
paneudutaan mm. nuoriso-

Keski-Suomen SOTE 3
2020 -hanke uudistaa
sosiaali- ja terveyspalveluja

Toimiva lastensuojelu 6
-raportti ja lastensuojelun laatusuositukset
lausunnolla
Tukea ja koulutusta
moniammatilliseen
asiakastyöhön

7

Tule oppimisareenatoimintaan!

7

Tulevia tapahtumia

8

takuun ja pitkäaikaistyöttömyyden ilmiöihin sekä
osallisuuden, johtamisen,
välittämisen ja rakenteellisen sosiaalityön teemoihin.
Tarjolla on myös välineitä
ja menetelmiä asiakastyöhön sekä esim. toimeentulotukityöhön keskittyvä
työryhmä.
Kaksipäiväinen koulutus
maksaa 15.11. jälkeen ilmoittautuneilta 100 € (+

alv) /hlö. Tarkemmat tiedot
ohjelmasta ja ilmoittautumisesta löydät Kosken kotisivuilta
www.koskeverkko.fi -> Aikuissosiaalityön päivät 2014
Järjestelyistä vastaavat KeskiSuomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Jyväskylän kaupunki yhteistyökumppaneineen sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu käynnissä
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportissa esitetään,
että vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä kootaan jatkossa nykyistä suuremmille sote-alueille, joissa palveluiden järjestämisestä vastaa alueen vastuukunta. Alueen kunnat osallistuvat sote-palveluja koskevaan päätöksentekoon ja hallintoon vastuukunnassa olevan yhteisen toimielimen kautta. Myös kuntayhtymämalli on
erityisperusteiden täytyttyä mahdollinen. Väliraportissa tarkastellaan myös erityisvastuualueiden tehtäviä ja yliopistosairaaloiden hallinnan järjestämistä. Erityisvastuualueiden
keskeinen tehtävä on varmistaa alueiden toiminnallisen eheyden
Kunnat ja muut toimijat antoivat lausuntonsa väliraporttiin 11. lokakuuta mennessä.
Keski-Suomen kunnat kannattivat valmisteluryhmän esityksestä poiketen kuntayhtymää
joko ensi- tai toissijaisena sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallina.

Lue

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva
lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014 ja voimaan seuraavan vuoden alusta. Tavoitteena on, että sote-alueet käynnistävät toimintansa viimeistään
vuoden 2017 alussa.

Kosken
lausunto
järjestämislain
valmisteluryhmän
väliraportista
Koskeverkon
sivuilta

Koske otti kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen, kehittämisen ja
opetuksen järjestämiseen
Lausunnossaan järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Koske kannattaa
vahvojen laajan perustason
sote-alueiden pohjalle rakentuvia ratkaisuja sosiaalija terveydenhuollon tutkimuksessa, kehittämisessä ja
opetuksessa. Tämä kuitenkin edellyttää yhteistoimintaa alueen yliopiston, ammattikorkeakoulun, toisen
asteen oppilaitosten sekä
palveluntuottajien kanssa.
Tutkimuksen, kehittämisen
ja koulutuksen tiiviistä yhteydestä käytännön asiakastyöhön sekä strategiseen

johtamiseen hyötyvät eniten palvelujen käyttäjät ja
ammattilaiset. Uuden rakenteen suunnittelussa tulee lähteä alueella hyväksi
havaittujen mallien pohjalta.
Lausunnossa todetaan, että
sosiaalihuollon tutkimus
tarvitsee nykyistä koordinoidumpaa ohjausta,
mutta myös terveydenhuollon tutkimus-evon kaltaista
rakennetta ja rahoitusta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen koordinointi voitaisiin toteuttaa
erva-alueilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio nähdään
lausunnossa hyvänä suuntauksena niin tutkimuksessa, kehittämisessä kuin
koulutuksessakin. Tavoitteena on, että integraatiolla
voidaan vastata asukkaiden
palvelutarpeeseen nykyistä
kokonaisvaltaisemmin. Kokonaisuudessa on huomioitava myös järjestöjen osaaminen ja kansalaisten osallisuus kehittämistoimintaan.
Lisätietoja:
Marja Heikkilä
johtaja, 0400 546 613
etunimi.sukunimi@koske.fi
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Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen
uudistaminen etenee
Keski-Suomen sosiaali- ja
terveyspalvelujen parantamiseen on haettu sosiaalija terveysministeriöltä yli
miljoonan euron hankerahoitusta vuosille 2014–
2016. Lähipalvelujen vahvistamiseen keskittyvän
hankkeen tavoitteena on
rakentaa uudelle KeskiSuomen sote-alueelle asukas- ja asiakaslähtöinen
tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan maakunnan asukkaiden sosiaalija terveyspalvelut.
Hanke nojaa oletukseen,
että Keski-Suomen sotealue syntyy ja sillä valmistellaan sen toteutusta. Kaste-hankkeessa ei ryhdytä

valmistelemaan hallintomallia ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä,
vaan keskitytään pääasiassa
palveluprosessien kokonaisuuksien ja johtamisen kehittämiseen, joilla voidaan
tukea tulossa olevia rakenneuudistuksia ja suurempiin järjestämisalueisiin
siirtymistä.
Keski-Suomen SOTE 2020
-hankkeen hakijana on Jyväskylän kaupunki, rahoittajina sosiaali– ja terveysministeriö STM, Jyväskylän
kaupunki ja Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri. Hankealueeseen kuuluu KeskiSuomen 21 kuntaa. Hankkeen suunniteltu aloitusaika

on 1.3.2014. Hankkeessa
kehitettyjen mallien mukainen toiminta alkaisi vuoden
2017 alussa.
Laajaa kehittämishanketta
valmisteltiin esiselvityshankkeessa Keski-Suomen
liiton myöntämällä KeskiSuomen kehittämisrahoituksella ja Jyväskylän kaupungin yhteisrahoituksella
15.5.–15.10.2013.
Päätökset Kaste-hankerahoituksista tehdään
STM:ssä vuoden vaihteessa.
Lisätietoja:
Marja Heikkilä
johtaja, 0400 546 613
etunimi.sukunimi@koske.fi

Tutustu tarkemmin Koskeverkon sivuilla:


Keski-Suomen SOTE 2020 -esiselvitysraportti (pdf, 2,4 Mt)



Keski-Suomen SOTE 2020 -Kaste-hankehakemus (pdf, 264 kt)



Keski-Suomen SOTE 2020 -Kaste-hankesuunnitelma (pdf, 1,15 Mt)

Kuva. Kunta– ja sote-uudistuksen valtakunnallinen eteneminen (Valtiovarainministeriö)
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Vanhuspalvelulain toimeenpano käynnistynyt
Keski-Suomessa
Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän
itsemääräämisoikeuden
tukeminen palveluilla hanke käynnistyi 1.7.2013.
Hankkeessa tuetaan vanhuspalvelulain toimeenpanoa ja siinä on mukana 21
kuntaa Keski-Suomesta.
Hankkeen toiminta on
käynnistynyt mm. eri teemoja käsittelevissä työryhmissä.

1.7.2013
voimaan
tulevalla
vanhuspalvelulailla
halutaan lisätä
ikäihmisten

Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi -työryhmässä
tavoitteena on palveluohjauksen periaatteiden yhtenäistäminen ja palvelutarpeenarviointiprosessin kehittäminen erityisesti palveluiden ulkopuolelle jäävien
tukemiseksi. Työryhmässä
on työstetty mm. ”Oman

elämän kartoituskyselyä”
tueksi käytännön työhön.

leita teemoja johtamisen
näkökulmasta.

Muistiongelmaiset ja
omaishoitajat -työryhmässä
on tavoitteena löytää uusia
toimintamalleja muistiongelmaisten kotona asumisen tukemiseksi sekä
omaishoitajien vapaiden
järjestämiseksi. Työryhmässä on kartoitettu muistiongelmaisille kohdennettuja
palveluja Keski-Suomessa
sekä lähdetty mallintamaan
muistisairaan hoitopolun
optimimallia.

Lisäksi hankkeessa on tuettu maakunnan uusia vanhusneuvostoja sekä lähdetty pohtimaan vanhusneuvostojen ylikunnallista yhteistyötä.

Johtaminen-työryhmä kokoaa Keski-Suomen vanhuspalveluiden johtajat
saman pöydän ääreen pohtimaan vanhuspalvelulain
myötä ajankohtaiseksi tul-

Oma tupa, oma lupa –
hanke järjestää 20.11.
henkilökohtaisen budjetoinnin seminaarin. Ohjelma ja ilmoittautuminen
hankkeen nettisivuilla.

Hankkeen toiminta jatkuu
31.10.2014 saakka. Lisätietoja nettisivuilta http://
www.jyvaskyla.fi/hallinto/
hankkeet_ja_strategiat/
perusturvapalvelut/
omatupa

osallisuutta
palveluissaan

Koske ottaa vastaan koulutustoiveita
Mikäli arkisen työn ajankohtaisiin tarpeisiin vastaavaa täydennyskoulutusta ei
tunnu muualta löytyvän, ota arkailematta yhteyttä Kosken väkeen. Meille voit
kertoa keskeneräisiäkin ideoita ja toiveita.
Rakennetaan yhdessä toimivia täydennyskoulutuspäiviä!

Ota yhteyttä:
Raili Haaki
kehittämispäällikkö
050 304 6245
etunimi.sukunimi@koske.fi
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Koskesta voi tilata työnohjausta
Koske tuottaa työnohjausta
maksullisena palveluna.
Tehtävään koulutettuna
työnohjaajana toimii Kosken kehittämispäällikkö
Raili Haaki.
Työnohjaus räätälöidään
tilaajan tarpeen mukaisessa
laajuudessa ja muodossa,
joko ryhmä-, työyhteisö- tai
yksilöohjauksena.

Työnohjausta kehittäjille
Kehittämistyön tueksi on
Koskessa tarjolla ryhmämuotoinen työnohjaus.
Ryhmä on tarkoitettu esimerkiksi yksin työskenteleville projektityöntekijöille
tai oman työnsä ohessa
kehittämisen kysymyksiä
pähkäileville ammattilaisille.
Mukaan voi ilmoittautua
milloin vaan, uusi ryhmä

aloittaa toimintansa, kun
tiedossa on tarpeellinen
määrä osallistujia.
Lisätietoja:
Raili Haaki
kehittämispäällikkö
050 304 6245
etunimi.sukunimi@koske.fi
www.koskeverkko.fi ->
Työnohjaus

Rahapeliongelmat haltuun kunnassa
Ongelmallinen pelaaminen aiheuttaa pelaajalle taloudellisia, sosiaalisia, psyykkisiä ja/tai
fyysisiä haittoja. Se vaikuttaa kielteisesti myös suureen joukkoon pelaajan läheisiä. Rahapeliongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen ja hoito ovat osa kuntalaisen hyvinvoinnista
huolehtimista. Kuntalaiset ovat Suomessa kuitenkin hyvin eriarvoisessa asemassa sen
suhteen, miten rahapeliongelmia ehkäistään ja miten apua peliongelmiin on tarjolla.
Rahapelihaitat-kuntatuki on Kosken koordinoima Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
valtakunnallinen palvelu, joka auttaa ja tukee alueita/kuntia esimerkiksi:



Rahapeliongelmiin liittyvien palvelujen saatavuuden ja laadun alueellisessa ja
paikallisessa arvioinnissa



Rahapeliongelmien ehkäisyn ja hoidon liittämisessä mielenterveys- ja päihdesuunnitelmiin



Rahapeliongelmiin liittyvän asiakaslähtöisen palveluprosessin rakentamisessa ja kuvaamisessa




Osaamisen kehittämisessä
Kehittämistyön raportoinnissa ja kuvaamisessa

Rahapeliongelmien ehkäisyn ja hoidon kehittämistä toteutetaan paikallisista tarpeista ja
lähtökohdista yhteistyössä kuntien toimijoiden, järjestöjen edustajien ja kuntalaisten
kanssa. Työ perustuu vertaisuuteen ja yhteiskehittämiseen sekä olemassa olevien resurssien ja osaamisen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kehittämisen toimintatavat valikoituu
kehittämiseen osallistuvien toimijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kehittämistä voidaan käytännössä toteuttaa mm. vertaiskehittämisprosessina, ideointi, suunnittelu- ja arviointityöpajoissa, työryhmäkonsultointina, pilottikokeiluina tai vuorovaikutteisina henkilöstökoulutuksina.
Lisätietoja:
suunnittelija Minna Kesänen
etunimi.sukunimi@koske.fi
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Lastensuojelussa halutaan ehkäistä
ongelmia ennalta
Lastensuojelun toimivuutta
selvittänyt ryhmä painottaa
Toimiva lastensuojelu raportissaan ehkäiseviä
palveluja ja tukea. Toimintaa on parannettava niin
asiakastyössä, koulutuksessa, toiminnan ohjauksessa
kuin kansallisessa johtamisessakin. Selvitysryhmä
ehdottaa puutteiden korjaamiseen 54 lastensuojelun
kehittämistoimenpidettä.
Valtakunnallisesti yhtenäi-

Kosken
lausunto
selvitysryhmän
raportista ja
laatusuositusluonnoksesta on
luettavissa
Kosken
kotisivuilla

sen toimintatason varmistamiseksi esitetään lastensuojelun erikoistumiskoulutusta
ja yhteisiä arviointikäytäntöjä ja toimintamalleja. Lastensuojelun erilaisten toimintatapojen vaikuttavuutta
tulisi pilotoida ja arvioida.
Sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien määrää kuntien
lastensuojelussa on selvitysryhmän mukaan lisättävä.
Tiedonkulun parantamiseksi Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos on ryhtynyt kokoamaan opasta ja suunnittelemaan koulutusta lasten
ja perheiden kanssa työskentelyyn liittyvistä velvoitteista sekä tietojen vaihtoa
ja salassapitoa koskevasta
sääntelystä.
Selvitysryhmä ehdottaa
myös kokemusasiantuntijatoiminnan vahvistamista
lastensuojelussa ja siihen
liittyvien säädösten lisäämistä lastensuojelulakiin.

Lastensuojelun valtakunnalliset
laatusuositukset valmistumassa
Lastensuojelun laatusuositusluonnoksessa lapsi asetetaan toiminnan keskiöön ja korostetaan kokemusta osallisuudesta, yhteistyöstä ja työntekijöiden vastuusta huolehtia palvelujen ja tuen saannista. Laatusuositukset perustuvat lastensuojelutyötä ohjaaville viidelle
keskeiselle eettiselle periaatteelle: 1) asiakkaiden ihmisarvon ja oikeuksien kunnioitus, 2)
lapsen etu lähtökohtana, 3) lastensuojelu on vuorovaikutusta, 4) ammattihenkilöstö vastaa työnsä laadusta ja 5) hyvät palvelut edellyttävät vastuullista päätös- ja toimintakulttuuria. Vaikuttava lastensuojelu perustuu osallisuuteen, vastuulliseen yhteistyöhön, osaavaan
työyhteisöön, riittävään ammattilaisten määrään, yhteiseen palvelujärjestelmään ja toiminnan moniuloitteiseen arviointiin.
Selvitysryhmän ehdotukset sekä laatusuositusluonnos olivat lausunnoilla syyskuun 2013
loppuun saakka. Laatusuositusluonnos oli myös kansalaisten kommentoitavana.

Kosken antoi lausunnon Toimiva lastensuojelu raportista ja lastensuojelun laatusuosituksista
Lausunnossa koottiin yhteen maakunnan eri lastensuojelutoimijoiden näkemyksiä. Raportista huomiota kiinnitettiin kuuteen
teemaan: palvelurakenteeseen ja toimiviin peruspalveluihin, toimintakäytäntöihin, lastensuojelun erikoistumiskoulutukseen ja työntekijämäärän lisäämiseen,
lastensuojelun tietopohjan,
ohjauksen ja valvonnan

vahvistamiseen, yhteistyökysymyksiin sekä jälkihuoltoon.
Lastensuojelun laatusuositusten koettiin yleisesti
tukevan työtä, mikäli ne
tulevat voimaan ja saadaan
osaksi käytäntöjä. Henkilöstön resurssoinnin tulisi perustua asiakasmääriin ja sen
ohella voisi käyttää työmäärätietoa asiakastyön prosesseista. Sopiva asiakasmäärä

voisi olla 35–40 lasta sosiaalityöntekijää kohden.
Asiakasmäärien rajaaminen
vaatii resurssien lisäystä.
Henkilöstörakennetta pitää
monipuolistaa ja suunnata
uudella tavalla. Asiakasprosessin osiin pilkkominen
palvelee työntekijää, muttei
aina asiakasta. Lastensuojelun asiakkuuteen ottamisen
kriteerejä tulisi valtakunnallisesti avata.
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Tukea ja koulutusta moniammatilliseen
asiakastyöhön
Sarana-hankkeessa
(www.jamk.fi/sarana) on
vuodesta 2010 alkaen kehitetty muun muassa moniammatillisen asiakastyön
tilannearviotyöskentelyn
mallia. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on
hankkeen yhteistyökumppani ja toimija.
Yksi Sarana-hankkeen tavoitteista on pilotoida moniammatillista tilannearviomallia maakunnan alueella
kuntien tarpeista lähtien.

Erityisesti pitkittyneisiin,
monitahoisiin asiakasprosesseihin, joissa asiakkaan
kanssa työskentelee useita
eri ammattilaisia, voi moniammatillinen tilannearviotyöskentely tuoda uudenlaista näkökulmaa.
Sarana-hankkeessa kehitetyn tilannearviotyöskentelyn pilotointi ja kehittämistyö erityissosiaalityöntekijän asiakastyöskentelyn
keinoin on maksutonta
muutamalle pilotoinnista

kiinnostuneelle kunnalle.
Sarana-hanke päättyy kesäkuussa 2014.
Tulen mielelläni kertomaan
lisää moniammatillisesta
tilannearviomallista ja
suunnittelemaan sen pilotointia kunnassanne.
Tanja Hänninen
Kiertävä lastensuojelun
erityissosiaalityöntekijä
044 265 1064
etunimi.sukunimi@koske.fi

Keski-Suomen

Moniammatillisen tilannearviotyöskentelymallin koulutuspäivään 10.10. osallistui runsaasti sosiaalialan asiakastyön ammattilaisia ympäri maakuntaa.
Asiakastyön osaamista vahvistava koulutus tullaan jatkossa järjestämään vuosittain.

kunnille
tarjotaan
mahdollisuutta
kehittää moniammatillista
asiakastyötä

Osallistu oppimisareenatoimintaan!
Keväällä 2014 kuntien työntekijöillä on mahdollisuus osallistua oppimisareenatoimintaan. Kuntaanne tulevat sosiaalialan harjoittelijat voivat osallistua harjoittelun ohjaajiensa kanssa moniammatillisen asiakastyön intensiivijaksolle 27.1.–14.3.2014:
 27.1. aloitusseminaari: yhteinen päivä opiskelijoille, opettajille ja käytännön

ammattilaisille
 vko 6: opiskelijoiden toimintaympäristöön tutustumiset harjoittelupaikkakunnalla
 13.2. ja 4.3. ammattilaisten ja opiskelijoiden moniammatilliset tilannearviotyöskentelypäivät omana toimintana tarkoituksenmukaisissa kokoonpanoissa
 14.3. loppuseminaari (½ päivä)
Jakso toteutetaan osana oppilaitosten lehtorien ja asiakastyön ammattilaisten omaa virkatyötä. Jakson opettajina ja samalla oman työnsä kehittäjinä ovat toimineet oppilaitosten opettajien lisäksi opiskelijoiden harjoittelun ohjaajina toimivat sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät ja psykologit.
Jakson tarkoituksena on parantaa käytännön opetuksen laatua ja moniammatillisen asiakastyön osaamista. Strukturoitu malli on tarjonnut tuleville työntekijöille mahdollisuuden mallioppimiseen ja turvalliseen asiantuntijuuden kehittymiseen. Malli on kehitetty
Sarana-hankkeessa.

syksyn 2013 ja
kevään 2014
ajan

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus eli Koske on sosiaalialan osaamista vahvistava

osoite

ja kehittävä maakunnallinen organisaatio ja verkosto. Kosken työyhteisö muodostuu

matarankatu 4, 1. krs
40100 jyväskylä

osaamiskeskuksen henkilöstön lisäksi eri hankkeiden ja organisaatioiden kehittäjistä.
Koske on yksi maamme yhdeksästä sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Sosiaalialan osaa-

Sähköposti:

etunimi.sukunimi@koske.fi

miskeskusten lainmukaiset tehtävät ovat sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja
erityispalvelujen kehittäminen sekä yhteydenpito koulutuksen, käytännön ja tutkimuksen
välillä.

YHTEYSTIEDOT:
Löydät meidät myös:
www.koskeverkko.fi

Anna
palautetta
tiedotteesta!

Marja Heikkilä, johtaja, 0400 645 613
Raili Haaki, kehittämispäällikkö, 050 304 6245
Eija Hiekka, sosiaaliasiamies, 044 265 1080
Tanja Hänninen, kiertävä lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä, 044 265 1064
Minna Kesänen, suunnittelija/Osaamisen kehittäminen rahapelihaittojen ehkäisyssä ja hoidossa:
040 501 1042
Tuulikki Koljonen, konsultoiva erityislastentarhanopettaja, 040 502 9300
Tuula-Leena Raiski, koulutuspäällikkö/Osaamisen kehittäminen rahapelihaittojen ehkäisyssä ja
hoidossa, 040 717 4072
Sivi Talvensola, suunnittelija, 0400 904 663

Tulevia tapahtumia
18.11. Keski-Suomen lastensuojelutyöryhmä
19.11. Aikuissosiaalityön päivien 2014 -suunnittelukokous
20.11. Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylässä
25.11. Vanhuspalvelulain toimeenpanon aluekierros
28.11. K-S Sote koulutus- ja tutkimusyhteistyöryhmän kokous
10.12. K-S sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmän kokous
11.12. Ikäihmiset ja lähisuhdeväkivalta -koulutus
12.12. Kosken hallituksen kokous

Missähän mun pitikään
olla? Onneksi voin tarkistaa asian Koskeverkon
tapahtumakalenterista!

2014

8.-9.1.2014 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät, Jyväskylä
17.1. Dialoginen työote lasta tukevissa verkostoissa
3.2. Vammaispalveluista vastaavien työkokous
11.3. Kosken päihde-ja mielenterveystyöryhmän kokous
20.3. Kosken vanhustyöryhmän kokous
29.4. Vammaistyöryhmän kokous

Valokuvat: Hannele Metsäranta, kuvitus: Apelliviesti/Helena Koljonen

