K

oske on sosiaalialan osaamista vahvistava
ja kehittävä maakunnallinen organisaatio ja
verkosto.

Koske tukee sosiaalialan
pitkäjänteistä kehittämistyötä

Kosken toiminta alkoi 2002 ja sen toiminta-alueena on Keski-Suomen maakunta. Asukkaita alueella
on noin 275 000.

Kokeilemme rohkeasti uusia toimintamalleja
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa keskisuomalaisten kehittämistarpeet huomioon ottaen.

Koskea pitää yllä Keski-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksen
kannatusyhdistys
ry.
Yhdistyksen jäseninä ovat lähes kaikki Keski-Suomen kunnat, alan oppilaitokset ja lukuisa joukko
sosiaalialan järjestöjä.

Koordinoimme Keski-Suomen sosiaalialan kehittämistyötä niin, että yksittäisten hankkeiden toiminta muodostaa tuloksellisen jatkumon aina kehittämisideasta pysyvän käytännön juurtumiseen.

sosiaalialan osaamiskeskukset

Koske kokoaa, yhdistää
ja välittää sosiaalialan
tieteellistä ja kokemuksellista
tietoa
Järjestämme yhteisiä kehittämis- ja keskustelufoorumeita käytännön toimijoille, tutkijoille ja koulutuksen
järjestäjille.
Edistämme sosiaalialan soveltavaa ja monialaista
tutkimusta sekä sanoitamme alan hiljaista tietoa.

Laki sosiaalialan osaamiskeskuksista tuli voimaan
vuonna 2002.

Koske vahvistaa ammattitaitoa
sosiaalialalla

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

Tuotamme ja kehitämme sosiaalialan työmenetelmiä, konsultaatiokäytäntöjä ja -palveluita.
Kosken työyhteisö muodostuu osaamiskeskuksen
henkilöstön lisäksi eri hankkeiden ja organisaatioiden kehittäjistä. Kosken toiminta on avointa kaikille
sosiaalialan kehittämisestä kiinnostuneille.

Tervetuloa mukaan!

Tarjoamme sosiaalialan ammattilaisille foorumin
vertaistukeen ja -oppimiseen.

Osaamiskeskuksia on yksitoista. Ruotsinkieliselle
väestölle on oma osaamiskeskus ja Pohjois-Suomen
osaamiskeskuksen erityistehtävä on saamenkielisen
väestön palvelutarpeiden huomioonottaminen.

Luotaamme sosiaalialan uusia virtauksia, ennakoimme osaamistarpeita ja etsimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa keinoja ammattitaidon kehittämiseksi.

Osaamiskeskuksen perustoiminnan
sosiaali- ja terveysministeriö.

rahoittaa

Mitä koske tekee?

yhteystiedot

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen perustehtävä on olla maakunnallinen vakiintunut,
joustava ja arvostettu sosiaalialan kehittämisen
yhteisö ammattilaisille ja muille toimijoille.

Matarankatu 4
40100 Jyväskylä

Järjestämme ajankohtaisseminaareja, työkokouksia
ja koulutuksia eri ammattiryhmille.
Koordinoimme sosiaalialan maakunnallisia kehittämistyöryhmiä sekä Keski-Suomen lastensuojelun
moniammatillisen asiantuntijaryhmän toimintaa.
Tuotamme
sosiaaliasiamiehen,
konsultoivan
varhaiserityisopettajan ja lastensuojelun erityis
sosiaalityöntekijän palveluja.
Tarjoamme kotipesän erilaisille hankkeille ja uusien toiminta
muotojen
kokeiluille.
Otamme kantaa sosiaali
alan
yhteiskunnallisiin
kysymyksiin maakunnan
julkisessa keskustelussa,
aluekehitystyössä sekä
valtakunnallisesti.
Osallistumme sosiaali- ja terveydenhuollon
reformin
toteuttamiseen
ja
integroidun
maakunnallisen
sote-
kehittämisrakenteen
suunnitteluun.

koskeverkko.fi
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@koske.fi
Marja Heikkilä
johtaja
Puh. 0400 546 613
Eija Hiekka
sosiaaliasiamies
Puh. 044 265 1080
Sivi Talvensola
erikoissuunnittelija/
aluekoordinaattori (20 %)
Kansa-koulu III
puh. 0400 904 663
Katja SalminenLahtinen
lastensuojelun erityis
sosiaalityöntekijä/
Lastensuojelun työparimalli -hanke
Puh. 044 265 1064
Taru Paavolainen
viestintäassistentti/
Kokemukset näkyviksi
Puh. 040 136 5279

Merja Angle
hankekoordinaattori/
Meijän Mieli
Puh. 040 124 1426
Katja Laajala
hanketyöntekijä/
Meijän Mieli
Puh. 040 164 7560
Marianne Kuorelahti
projektityöntekijä/
TASOS-hanke
Puh. 050 428 2110
marianne.kuorelahti@
chydenius.fi
Reetta Salmi
lastensuojelun kehittäjä/
LUMO-hanke
Puh. 040 653 7220

Välittämisen taitoa
Osaamisen iloa

