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Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) on 
saanut 1,5 M€ rahoituksen Yhdessä hyvä ote -kärkihank-
keeseen ajalle 1.2.2017 – 31.10.2018. Hankkeessa tuetaan 
osatyökykyisten työllistymistä teemoissa Työtoiminnasta 
töihin, Opinnoista töihin ja Osallisuutta tukeva toiminta. 
Hanketta hallinnoi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. 
Hankkeessa on mukana alueen kunnat, Kymenlaakson 
sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, kolman-
nen sektorin toimijoita, oppilaitoksia, Kaakkois-Suomen 
TE-toimisto, Kela ja Socom. 

Socomin ilme uudistuu 15-vuotisen taipaleen kunniaksi
Tervetuloa mukaan Socomin 15-vuotisjuhlaseminaariin 
6.4.2017 klo 9.30-16.00 Lappeenrannan Kasinolle. Ohel-
massa on katsaus Socomin historiaan sekä tulevaisuu-
den näkymiä. Tarkan ohjelman voit avata tästä ja 30.3. 
asti ennättää ilmoittautua mukaan juhlaan. Juhlavuoden 
kunniaksi Socomin ilme raikastuu uuden logon ja visuaa-
lisen ulkoasun myötä. Uudistukset näkyvät pikkuhiljaa 
tulevan kevään aikana, ohessa uunituore logo. Socomin 
uudistuneen ilmeen on suunnitellut Henna Sakkara OH! 
graphicsiltä.

Etelä-Karjalan kotouttamisohjelman päivittäminen
Kotouttamisohjelma laaditaan kunnissa lakisääteises-
ti ja se tulee päivittää vähintään neljän vuoden välein. 
Etelä-Karjalassa kotouttamisohjelman laatimisesta vas-
taa kuntien puolesta Eksote; joka tälläkin kertaa hankki 
ohjelman varsinaisen päivitystyön Socomilta 15.8.2016 
– 31.1.2017.

Itse ohjelmatyön päivittäminen tehtiin laajalla yhteis-
työllä. Ohjausryhmään kuului edustus kaikista kotout-
tamistyössä mukana olevista viranomaisista. Ohjelman 
päivitystä tehtiin työpajatyyppisesti kaikkiaan yli neljän-
kymmenen eri sidosryhmän kanssa. Lisäksi käytettiin 
maahanmuuttajanäkökulman varmistamiseksi kokemus-
asiantuntijaa.

Valtakunnallisessa kotouttamisohjelmassa nousseet tee-
mat olivat punaisena lankana paikallisessakin ohjelma-
työssä. Näitä ovat:

1. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vah-
vuudet vahvistamaan osaltaan Suomen innovaatio-
kykyä

2. Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti
3. Edistetään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa 

kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa
4. Kannustetaan avointa keskustelukulttuuria maahan-

muuttopolitiikasta, eikä rasismia sallita

Päivitetty ohjelma luovutettiin tilaajalle 31.1.2017. Ohjel-
man käsittely kunnissa etenee kunnallisen päätöksente-
kojärjestelmän mukaisesti. 

http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2017/03/Socom-15v-kutsu.pdf
http://tiny.cc/hqn3jy
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Socom Oy on yhteistyössä SONetBOTNIAn (Pohjanmaan 
maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus) ja Sosiaalialan 
liikelaitos Verson sekä osin myös Pohjois-Suomen sosiaa-
lialan osaamiskeskus Posken kanssa tehnyt lyhyessä ajassa 
laajan valtakunnallisen selvitystyön raportteineen sosiaali-
työntekijän tehtävissä tilapäisesti toimimisen valtakunnal-
lisesta tilanteesta STM:n tilauksesta.

Selvitystä varten tehtiin laaja kyselytutkimus valtakunnan 
(poislukien Ahvenamaa) sosiaalialan operatiiviselle joh-
dolle. Kyselyyn vastasi 63 % eli 225 vastaajaa.

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) (myö-
hemmin ammattihenkilölaki) on ollut voimassa noin vuo-
den ajan. Lain tavoitteena on taata asiakkaiden oikeuden 
hyvään sosiaalihuoltoon turvaamalla sosiaalityöntekijän 
ja hänen sijaisensa riittävän osaaminen tehtävään sekä 
parantaa asiakkaiden, työntekijöiden ja organisaatioiden 
oikeusturvaa. Lain tavoitteena on lisäksi selkeyttää sosi-
aalihuollon eri ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvolli-
suuksia ja siten selkeyttää sosiaalialan tehtävärakennetta.   
Ammattihenkilölain ja työnjaon kehittämistavoitteen taus-
talla vaikuttaa myös hallituksen rakennepoliittinen ohjel-
ma (2013). Ohjelman yhtenä tavoitteena oli joustavoittaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuutta ja 
mitoituksia säätelevää normistoa kuntatalouden kestävyy-
den ja henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi (Valtioneu-
voston tarkastusvirasto 2016, 8).    

Painetta sen muuttamiseen erityisesti sijaisten kelpoisuutta 
koskevan pykälän (§ 12) osalta esiintyi jo lainvalmistelun 
aikana ja asia on noussut esiin useampaan otteeseen myös 
lain voimaatulon jälkeen. Ammattihenkilölain 12 §: n mu-
kaan tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä saa toimia 
kelpoinen sosiaalityöntekijä tai sosiaalityön pääaineopis-
kelija, jolla on aineopinnot ja harjoittelu tehtynä.

Osana laajempaa sosiaalihuollon tehtävärakenteen selvi-
tystä STM on nähnyt tarpeen selvittää, miten Ammatti-
henkilölakiin liittyviin muutoksiin on kunnissa ja kuntayh-
tymissä kyetty vastaamaan. Sosiaalialan osaamiskeskusten 
toteuttama selvitys toimii itsenäisenä kokonaisuutena va-
lottaen sosiaalityöntekijöiden tilapäisenä sijaisena toimi-
misen tilannetta eri kunnissa ja kuntayhtymissä.  Raportti 
toimii lisäksi osana laajempaa sosiaalihuollon tehtävära-
kenteen selvitystä.
Kyselyssä selvitettiin seuraavat seikat:

1. Nykytilanne 

 a. Sosiaalityöntekijän vakanssien määrä ja täyttä-  
 minen a) vakinaiset b) sijaisuudet 
 b.Mitä haasteita/vaikeuksia vakanssien täyttämi-  
 sessä on kunnissa ilmennyt? 
 c. Miten näitä haasteita on kunnissa ratkaistu? 
 d. Miltä tilanne näyttää a) palvelujen antamisen  
 b) asiakkaiden c) henkilöstön (työhyvinvoinnin)  
 näkökulmasta?
 e. Miten ammattihenkilölain edellyttämä ammat- 
 tiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johto ja val-  
 vonta opiskelijalle on toteutettu? 

2. Tulevaisuuden arviointi 

 a. Millaisena vastaajat näkevät tilanteen keväällä   
 2017 ja vuoden päästä? 
 b. Miten sote-maakuntaratkaisun arvioidaan   
 muuttavan tilannetta? 

Tutkimusraportti tuloksineen esitellään kokonaisuudes-
saan Socomin kotisivuilla, kun STM on antanut sille jul-
kaisuluvan.

Selvitystyö sosiaalityöntekijän tehtävissä tilapäisesti 
toimimisesta
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Taide ja kulttuuri ovat kuuluneet elämään. ”Miks meidän 
aina pitää vaan muistella?!” Halu oppia uutta ja kokea on 
yhä tallella.

Hanke viimeistä siveltimen vetoa vaille valmis. Taiteen inte-
groiminen osaksi ikäihmisten palvelujen prosesseja on eden-
nyt. Mitattiin paljonko sote-euroja säästyy kun sijoitetaan 
kulttuuriseen hyvinvointiin ja todettiin, että taide- ja kulttuu-
ritarjonnan myötä 

•	 Tarmo, liikuntakyky ja unen laatu paranivat 
•	 Tarvittaessa käytettävien kipulääkkeiden käyttö väheni 

selvästi
•	 Omaishoitajat ovat alkaneet käyttää enemmän lakisäätei-

siä vapaapäiväoikeuksiaan

Haluan nostaa erityisesti esille tuon viimeisen tuloksen. Imat-
ran kaupunki lähti hankkeeseen mukaan toiveenaan muutos. 
2/3 omaishoitajien lakisääteisistä vapaapäivistä oli jäänyt pi-
tämättä. Kun omaishoitaja käyttää lakisääteisiä vapaapäiväoi-
keuksiaan, sillä on vaikutusta koko perheen hyvinvoinnille, 
mahdollisesti myös muulle palvelun tarpeelle. Kun hyvinvoin-
tia edistetään taiteen ja kulttuurin avulla, omaishoitoperheet 
saavat mahdollisuuden kohdata toisensa erilaisessa ympäris-
tössä. Perheenjäsenen voi löytää uudestaan. Ja kohdata ihmi-
sen ilman sairauden varjoa. Ainakin hetkellisesti. On mahdol-
lista, että kokemus siirtyy myös arkeen. Työparina toimineen 
sotetaustaisen työntekijän panos näkyy mahdollisuuten var-
haiseen puuttumiseen. Omaishoitaja uupuu pienten epäkoh-
tien takia, jotka on helposti muutettavissa yksinkertaisilla apu-
välineillä.

Nuoret luovien alojen osaajat saivat eväitä tuotteiden suunnit-
teluun, markkinointiin ja ikäihmisten kanssa työskentelyyn. 
Mitä enemmän taiteilijat työskentelivät ikäihmisten kanssa, 
sitä tärkeämmäksi muodostui kohderyhmän tuntemus. Tämä 
onkin seikka, joka on hyvä huomioida taiteilijoiden rekry-
toinnissa. Taiteilijoille on tarjolla tilaisuuksia tutustua kohde-
ryhmään. Moni ikäihmisten palveluja tarjoava yksikkö ottaa 
mielellään tutustujia perehtymään, kun vain etukäteen sopii. 
Myös koulutusta on saatavilla ja sitä kehitetään kaiken aikaa 
eri puolilla maata.

Kulttuurihyvinvointipalvelujen markkinointiin tuotettiin 
websovellus. Kauppa on auki ja sieltä löytyy tuotteita taitei-
lijoilta, joilla on osaamista erityisryhmien kanssa työskente-
lyssä. Kaupassa kannattaa käydä ja palautetta kannattaa antaa. 
Sillä tavalla saamme kehitettyä palvelua edelleen
http://www.jakoon.fi/fi/kulttuuri-hyvinvoinnin-tukena

Hankkeen tavoitteen mukaisesti, taidetta integroitiin ikäihmis-
ten palveluihin: Eksoten Armilan kuntoutuskeskuksessa taide 
kuluu kuntoutujien viikko-ohjelmaan, Eksoten omaishoi-
dossa Taideklubi on yksi palvelu, josta osallistujat maksavat 
asiakasmaksua. Kouvolan omaishoito tarjoaa asiakkailleen 
Seniorimuskaria yhteistyössä Pohjois-Kymen musiikkiopiston 
kanssa. Kouvolan varhaisiin palveluihin on rakennettu kult-
tuuriveturiverkosto vapaaehtoisista. Kotkassa Koskenrinteen 
palvelutalossa kulttuurinen hyvinvointi on strateginen tavoite.

Iso kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille!

Päivimaria Seppänen
projektipäällikkö

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista

http://www.jakoon.fi/fi/kulttuuri-hyvinvoinnin-tukena
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Kulttuuripolku senioreille
Ikäihmisten laitoshoitopaikkoja on vähennetty. Kotona 
asumisen tueksi tarvitaan tilalle mielekästä ja kuntout-
tavaa toimintaa. Taiteen integroiminen osaksi päivätoi-
mintaa etenee. Kokemukset ovat olleet hyviä. Taiteilijat 
ovat havainneet ikäihmisten kanssa työskentelyn ole-
van hienoa ja antoisaa. Erityisen merkittävää on se, että 
kukaan taitelijoista ei ennakkoon ollut osannut ajatel-
la osallistujien toimintakykyä. Moni on työskennellyt 
ikäihmisten, seniorien kanssa, mutta päivätoiminnan 
asiakkaiden toimintakyky ei ole sama, kuin itsenäises-
ti harrastuksiin tulevien seniorien. Tarvitaan osaamista 
ikääntymisestä, muistisairauksista – ja kykyä kohdata 
ihminen, joka saattaa ulkoisesti antaa vaikutelman mel-
ko normaalista toimintakyvystä. Todellisuudessa toi-
minnan ohjaukseen tarvitaan tukea ja henkilökohtaista 
opastusta, kädestä pitäen.

Yle uutisoi 14.3. kulttuurin kärkihankkeen, Prosentti-
periaatteen laajentaminen yhdessä sosiaali- ja terveys-
palvelujen kanssa, tavoitteesta: ”Sairaala maksakoon 
klovinin palkan, Hyvinvointitaide osaksi sosiaali- ja 
terveysbudjetteja?” Taiteen hyvinvointivaikutuksista 
on hyvin paljon tutkittua tietoa. Taide elävöittää ja voi-
maannuttaa. Taide nostaa ilon pintaan, arkeen ja kun-
toutumiseen syntyy uusi into. On todennäköistä, että 
ikäihmisen arki jatkuu sujuvammin, kun on hyvä mieli. 
Selvää säästöä siis, kun hoidon tarve vähenee. Useissa 
palveluasumisen yksiköissä ollaan jo havaittu, että sil-
loin kun taiteilija ohjaa ryhmää, sijaista ei tarvita eli si-
jaismäärärahat voidaan osoittaa taiteilijoiden palkkauk-
seen. Tämä on yksi malli, joka on havaittu toimivaksi. 

Hankkeen yhtenä tehtävänä on mallintaa taitelijan paik-
kaa päivätoiminnassa yhtenä sisällön tuottajana. Tällä 
hetkellä päivätoimintaryhmät on valittu satunnaisesti, 
kaikille tarjotaan taidetta, jotka sinä päivänä paikal-
la ovat. Paljon puhutaan asiakaslähtöisyydestä ja siitä, 

pitäisikö päivätoimintaa profiloida siten, että taiteen 
harrastajat olisivat samassa ryhmässä? Toisaalta, satun-
naisella ryhmävalinnalla edistetään taiteen saavutetta-
vuutta ja vaikuttavuutta juuri niiden ikäihmisten kes-
kuudessa, jotka siitä eniten hyötyvät. Aivotutkija Mari 
Tervaniemi (Rondo 1/17) puhuu musiikin vaikutukses-
ta hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn ja tuo esille 
juuri tätä näkökulmaa lasten kohdalla. Harrastuksiin 
ohjataan niitä lapsia, joilla jo muutenkin menee hyvin. 
Ne, jotka musiikista eniten hyötyisivät, jäävät ulkopuo-
lelle. 

Taide kuuluu ihmisyyteen. Jos taidetta ei ole, jotain 
hyvin olennaista puuttuu elämästä. Taiteella on paikka 
kotona asumisen tuessa, koska taide kuuluu elämänlaa-
tuun ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Olisiko 
siis kuitenkin parempi tarjota taidetta kaikille tasapuoli-
sesti, kuin lähteä pohtimaan kuka siitä eniten hyötyy tai 
kenellä on jo valmiiksi harrastuneisuutta?

Päivimaria Seppänen
Projektipäällikkö
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Osalliseksi tietoyhteiskunnasta -hanke Osku järjestää 
ikäihmisille suunnattuja nettiopastustapahtumia Kaak-
kois-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on edistää ikäih-
misten valmiuksia käyttää sähköisiä palveluita. Hankkeen 
toisena tavoitteena on luoda vertaisohjaajaverkosto, jossa 
vertaisohjaajat, nettiopastajat toimivat ikäihmisten tuke-
na sähköisten palveluiden käytössä. Hankkeella on omat 
verkkosivut: www.socom.fi/osku. Lisäksi hanke on aktiivi-
sesti esillä sosiaalisessa mediassa. Osku-hankkeen järjestä-
mistä nettiopastustapahtumista ilmoitetaan myös paikal-
lislehdissä.

Vertaisohjaajana toimiminen tuo vertaisohjaajalle, netti-
opastajalle mielekästä tekemistä omaan arkeensa. Nettio-
pastaja toimii ikääntyneiden ihmisten vapaaehtoisena ver-
taisohjaajana sähköisten palveluiden käytössä. Opastettava 
voi olla älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen käyttäjä. 
Nettiopastajan ei tarvitse osata kaikkea, tavallisen kansa-
laisen tiedot ja taidot riittävät. 

Hankkeessa valmennetaan vapaaehtoisia toimimaan ver-
taisohjaajana. Vapaaehtoiset voivat opiskella vertaisohjaa-
jatoimintaa verkon välityksellä Moodle-oppimisalustalla 
tai osallistumalla vertaisohjaajavalmennukseen. Vertaisoh-
jaajan, nettiopastajan tehtävänä on toimia opastettavan tu-
kena, vertaisena.

Nettiopastusta Taipalsaaren kunnantalolla helmikuussa 2017.

Osalliseksi tietoyhteiskunnasta -hanke Osku
1.3.2016 – 28.8.2018

Hyvä nettiopastaja on: 

Kohtelias
Kunnioittava
Kannustava
Motivoiva

Rohkaiseva
Empaattinen

Työseminaari Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan 
järjestöille yhteistyön kehittämiseksi sotealueita 
valmistelevien projektiorganisaatioiden kanssa 
Kouvolan kaupungintalon juhlasalissa tiistaina 

2.5.2017 klo 12.30-15. 
Ohjelma ja ilmoittautuminen tästä linkistä

http://www.socom.fi/osku
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2017/03/Jarjestojen_yhteystyoseminaari_2_5_2017_Kouvola_final.pdf
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Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä – 
työtä ja osallisuutta nuorille -hanke  (Jobi)
Jobi-hankkeen tiimoilta jatketaan vielä Yhdistysinfo.
fi –järjestöverkkopalvelun kehittämisessä. Joulukuisessa 
loppuseminaarissa kuultiin muista hankkeen tuloksista. 
Hankkeessa selvitettiin vuosien 2015-2016 aikana mah-
dollisuuksia ottaa nuoret paremmin mukaan järjestötoi-
mintaan. Nuorten näkökulmaa tuotiin hankkeessa esiin 
kyselyin, jalkautumalla järjestöihin sekä järjestämällä 
nuorten ja järjestöjen kohtaamisia Kouvolassa sekä Sa-
vitaipaleen ja Rautjärven hyvinvointiasemilla. Kehitys-
vammaisten kaveritoimintaa järjestettiin yhteistyössä 
Saimaan ammattiopiston, Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiirin ja Lappeenrannan kehitysvammaisten tuki 
ry:n kanssa. Yli 150 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa oli 
mukana kaikkiaan 65 eri yhdistyksessä hankkeen aikana. 
 
Hankkeen seurauksena Saimaan ammattikorkeakoulun 
sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelmien toteutus-
ta uudistettiin monin tavoin. Sosionomikoulutuksen 
opetukseen lisättiin teoriatietoa järjestötoiminasta.  Ta-
voitteena on myös suunnata opiskelijoiden työelä-
mäprojekteja vahvemmin järjestökentälle.  Lisäksi ter-
veydenhoitajakoulutukseen sisältyvän ammatillisen 
harjoittelun rakennetta ja toteutusta muutettiin niin, että 
se vastaa joustavammin yhdistysten tarpeisiin.
 
Loppuseminaarin 1.12.2016 materiaaliin ja videotallen-
teeseen voi tutustua hankkeen sivuilla: http://jobihanke.
blogspot.fi/. 

Yhdistysinfo.fi uudistuu – autamme käyttäjät alkuun

Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelu uudistuu toukokuussa 
2017. Uudistuksessa vaihdamme julkaisujärjestelmäm-
me ja tarjoamme samalla paljon uusia mahdollisuuksia 
palvelun käyttäjille. 

Vanhaa julkaisujärjestelmää käyttäneitä toimijoita au-
tamme uuden palvelun alkuun siirtämällä yhdistyksen 
perustiedot vanhasta palvelusta uuteen Yhdistysinfo.fi 
-palveluun. Lähetämme kullekin vanhan palvelun toi-
mijalle sähköpostiviestin aiheesta. Seuraa siis vanhaan 
palveluun ilmoittamaasi sähköpostia. Elo-syyskuussa 
järjestämme yhdistyksille koulutustilaisuuksia Kymen-
laakson, Etelä-Karjalan ja Loviisan alueen yhdistyksille. 
Koulutuskiertueen aikataulu ilmestyy huhtikuun aikana 
Yhdistysinfo.fi etusivulle.

Uusittu Yhdistysinfo.fi palvelee alueemme toimijoita 
edelleen maksutta. Palvelussa on lisäksi jatkossa mahdol-
lista tuottaa paljon uutta sisältöä omaan toimintaan liit-
tyen, hoitaa ilmoittautumiset palvelun kautta sekä saada 
tilastoja palvelun käytöstä. 

Lisätietoja: Heini Maijanen, heini.maijanen@socom.fi, 
puh. 050 325 0836

Järjestöt oppimisen ja osallisuuden mahdollistajina – 
julkaisu ilmestynyt

Saimaan ammattikorkeakoulun tuoreessa julkaisussa ku-
vataan opettajien, hanketyöntekijöiden ja opiskelijoiden 
oivalluksia ja kokemuksia järjestöyhteistyön rakentami-
sesta Jobi-hankkeen aikana vuosina 2015-2016.

Hankkeen aikana sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja 
järjestöt kohtasivat mitä erinäisin tavoin harjoitteluissa, 
työelämäprojekteissa ja erilaisten oppimistehtävien pa-
rissa. Yhdistysten osaamista vahvistettiin työnantajuu-
teen liittyvissä kysymyksissä ja heille tarjottiin välineitä 
omien palvelujen ja toimintojen tuotteistamiseen. 

http://jobihanke.blogspot.fi/
http://jobihanke.blogspot.fi/
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Yhteinen koti maalla
Alkutalven aikana hankkeessa on kartoitettu mahdolli-
sia pilotointikohteita Haminan ja Etelä-Karjalan alueelta, 
missä ikääntyvän väestön kotona asumista lähdetään tu-
kemaan kehittämällä yhteisöllisen asumisen ratkaisuja. 
Hankkeessa tarkastellaan yhteisöllistä asumista niin asu-
misen palvelujen ja teknisten ratkaisujen kuin ikääntyneitä 
aktivoivan toiminnan osalta. Avaintoimijoita on tavattu ja 
kevään aikana selvitetään pilotointialueiden asukkaiden 
toiveita ja tarpeita asumisen ja palvelujen suhteen sekä 
kartoitetaan asuinympäristön toimijoiden kiinnostus ja 
intressit osallistua yhteiseen toimintaan.

Yhteisöllisyys ikääntyneiden asumisessa -keskusteluti-
laisuus Haminassa 12.4. 

Haminassa järjestetään kaikille kiinnostuneille avoin Yh-
teisöllisyys ikääntyneiden asumisessa –keskustelutilaisuus 
keskiviikkona 12.4.2017 klo 12.30-16.00. Mukaan toivo-
taan sankoin joukoin erityisesti alueella asuvia senioreita, 
ikäihmisiä ja heidän läheisiään, ammattilaisia, vanhusneu-
voston jäseniä, eläkeläisjärjestöjä ja muita yhdistyksiä sekä 
palveluyrittäjiä kertomaan ajatuksia ikääntyvän väestön 
asumisesta sekä asumiseen liittyvistä toiveista ja tarpeis-

ta Haminassa. Paikkana on seurakunnan Simeon-Sali, 
osoitteessa Pikkuympyräkatu 34, 49400 Hamina.
 
Viime vuosina Suomessa on kehitetty runsaasti erilaisia 
yhteisöllistä asumista edistäviä toimintamalleja. Näiden 
esimerkkien virittämänä, tilaisuudessa pureudutaan sii-
hen:

•	 minkälaisilla ratkaisuilla ikääntyneiden yksinäisyyttä 
ja turvattomuuden tunnetta voidaan lieventää asuina-
lueiden ja asumisen yhteisöllisyyttä vahvistamalla ja 

•	 minkälainen kehittämistyö palvelee Haminan alueen 
ikääntyviä parhaiten.

 
Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun. Ilmoit-
tautumiset tarjoilua varten 5.4. mennessä tästä linkistä 
tai heini.maijanen@socom.fi tai puh. 050 325 0836

Tutustu tarkempaan ohjelmaan tästä. 

Heini Maijanen, Yhteinen koti maalla -hanke, projekti-
päällikkö

Opiskelijat toivat järjestömaailmaan raikkaita uusia ideoita 
ja avauksia ja vastaavasti yhdistykset tarjosivat opiskeli-
joille moninaisia oppimisen mahdollisuuksia ja arvokkaita 
kohtaamisia eri asiakasryhmien parissa. Hankkeessa tun-
nistettiin, tunnustettiin ja hyödynnettiin järjestökentän 
potentiaalia ja mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla 
hyvin monipuolisesti oppimisympäristönä.

Julkaisuun on koottu esimerkkejä oppimisesta järjestöissä 
ja vapaaehtoistyössä. Opiskelijoiden oppimiskokemuksia 
peilataan opiskelijoiden ammatillisiin osaamisvaatimuk-

siin sekä hankkeen tavoitteisiin. Hankkeessa luotiin mallia 
järjestöjen ja oppilaitoksen väliselle toimivalle yhteistyölle, 
jossa huomioitiin vapaaehtoistyöhön liittyviä riskejä, vas-
tuita sekä opiskelijan ohjaaminen ja yhdistysten tarjoamat 
oppimismahdollisuudet. Julkaisun lopussa hankkeessa 
toteutunutta opiskelijayhteistyötä ja oppimista peilataan 
osallisuuden osa-alueisiin ja hankkeen tavoitteisiin.

Tutustu julkaisuun tästä.

https://www.webropolsurveys.com/S/7CD0452FAEA861F5.par
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2017/03/Kutsu_12042017.pdf
http://tiny.cc/jobi
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KIRJAAMISOSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Kirjaamisvalmennukset etenevät Kaakkois-Suomen 
organisaatioissa

Kirjaamisvalmentajien ensimmäisen vaiheen valmennuk-
set ovat Kaakkois-Suomessa päättyneet. Kirjaamisvalmen-
tajiksi on valmistunut Etelä-Karjalassa 15 ja Kymenlaak-
sossa 21 sosiaalialan ammattilaista. Valmennusten jälkeen 
kirjaamisvalmentajat ja aluekoordinaattori ovat jatkaneet 
työskentelyä kirjaamisvalmentajaverkostoissa ja suunnitel-
leet organisaation kirjaamisvalmennusten toteuttamista. 
Etelä-Karjalassa syksyllä valmistuneet kirjaamisvalmenta-
jat ovat aloittaneet tammikuussa organisaation henkilös-
tön valmennukset ja kirjaamisvalmennuksen on käynyt jo 
yli 150 sosiaalialan ammattilaista.

Kirjaamisvalmentajien valmennuksen 2. vaiheen ilmoit-
tautuminen on käynnissä

Kirjaamisvalmentajien valmennuksen toinen vaihe käyn-
nistyy Lappeenrannassa 12.4.2017, Kouvolassa 21.9.2017 
ja Kotkassa 28.9.2017. Tarkempi toteutusaikataulu löytyy 
Kansa-koulu-hankkeen nettisivuilta. Toisessa vaiheessa 
valmennetaan kirjaamisvalmentajat kotihoitoon, päivätoi-
minnan yksiköihin, asumispalveluyksiköihin, erityishuol-
topiireihin, päihdehuoltoon sekä yksityisiin sosiaalipalve-
luja tuottaviin organisaatioihin.

Kirjaamisvalmentajiksi haetaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon käytännön työn vahvoja ammattilaisia ja heidän lähi-
esimiehiään. Kirjaamisvalmennus koskee sosiaalihuollon 
toimintayksiköitä, joissa tuotetaan sosiaalihuollon asiakas-
tietoa. Kirjaamisvalmentajilta edellytetään osallistumista 
kirjaamisvalmentajien valmennukseen ja kirjaamisval-
mennusten järjestämistä omissa organisaatioissa. Koulutus 
tarjoaa osallistujille mahdollisuuden päivittää omaa osaa-
mistaan ja ammattitaitoaan.

Ilmoittautumislinkit sekä tarkempia ohjeita löydät Kan-
sa-koulu-hankkeen tiedotteesta 1/2017. Ilmoittautumisai-
kaa on jatkettu 31.3.17 asti. Lappeenrannan ryhmään 
ilmoittautuvia pyydetään olemaan yhteydessä aluekoordi-
naattori Jaana Tainaan.

TOIMINTA- JA TIETOMÄÄRITYSTEN 
TOIMEENPANO

Kansa-koulu-hanke järjestää yhteistyössä sosiaali- ja ter-
veysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 
Socomin ja hankkeen seitsemän pilotin kanssa tilaisuu-
den, ’Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen 
– lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille’. Tilai-
suudessa paneudutaan sosiaalipalvelujen yhdenmukaiseen 
jäsentämiseen ja asiakasasiakirjarakenteiden käyttöönot-
toon valmistauduttaessa sosiaalihuollon Kanta-palveluihin 
liittymiseen. Esillä ovat myös asiakastietolain muutokset 
ja sosiaalihuollon käyttöoikeuksien perusteiden määräys 
sekä hankkeen pilottien hyvät käytännöt.

Kaakkois-Suomen tilaisuus on Lappeenrannassa  keski-
viikkona 10.5.2017 Lappeenrannan kaupungintalon val-
tuustosalissa klo 9.00 – 12.30. Tilaisuuden ohjelman ja 
ilmoittautumislinkin löydät Kansa-koulu-hankkeen net-
tisivuilta. Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös 
webcast-yhteydellä. Tilaisuus on tarkoitettu sosiaalialan 
johtotehtävissä työskenteleville, yksityisten sosiaalipal-
veluiden tuottajille, sosiaalihuollon tietojärjestelmien ja 
tiedonhallinnan parissa työskenteleville sekä kirjaamisval-
mentajille.

Kansa-koulu-hanketta ja alueellisia kirjaamisvalmenta-
jien valmennuksia koskevissa asioissa ota yhteyttä Kaak-
kois-Suomen alueen aluekoordinaattori Jaana Tainaan, p. 
050 572 6055, jaana.taina@socom.fi.

Kansa-koulu –hanke
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

http://www.socom.fi/2017/01/kirjaamisvalmentajien-valmennuksen-toisen-vaiheen-toteutusaikataulu/
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2017/01/kansa-koulu_tiedote_1_2017.pdf
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2017/01/kansa-koulu_tiedote_1_2017.pdf
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2017/02/Aluekierros_Lappeenranta_ohjelma.pdf
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2017/02/Aluekierros_Lappeenranta_ohjelma.pdf
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Henkilökohtaisen avun keskus Henkka on toiminut vuo-
den 2010 alusta lähtien. Työnantajien ja henkilökohtaisten 
avustajien määrä on kasvanut rekisterissämme tänä aikana 
jatkuvasti. Välitystyössä on hyödynnetty 1.4.2016 lähtien 
Avustajainfo.fi-verkkopalvelua. Uuden verkkopalvelun re-
kisteriin siirtyi 1050 käyttäjää. Vuoden 2016 lopussa käyttä-
jiä oli 1320 henkilöä, joista työnantajia 445 ja avustajia 875. 
Tarvittaessa opastamme rekisterissämme olevat henkilöt 
Avustajainfo.fi-verkkopalvelun käyttöön. 

Henkilökohtaisen avun keskus Henkassa autetaan, ohjataan 
ja neuvotaan vaikeavaikeavammaisia henkilöitä toimimaan 
avustajan työnantajana. Neuvonta tapahtuu pääasiassa pu-
helimitse, mutta tarvittaessa myös kotikäynneillä. Työn-
antajille avustajia välitetään sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin 
työsuhteisiin. Henkilökohtaisen avun keskus Henkan työn-
tekijät haastattelevat henkilökohtaisesti kaikki henkilökoh-
taisiksi avustajiksi haluavat henkilöt.

Säännöllisen asiakaspalautteen kehittämistyö jatkuu. Asia-
kaspalautekysely henkilökohtaisten avustajien työnantajil-
le ja kuntatoimijoille toteutettiin 2016 syksyn aikana. Tu-
lokset voit lukea tästä linkistä. Henkan tiedotteet löytyvät 
Socomin nettisivuilta osoitteesta http://www.socom.fi/hen-
kan-tiedotteet.

Henkilökohtaisen avun keskuksen internetsivujen etusivul-
ta löytyy myös avoin palautelomake, jolla voi antaa palau-
tetta Henkan toiminnasta joko nimellä tai anonyymisti.

Yhteistyö kuntatoimijoiden kanssa jatkuu tiiviinä. Henk-
ka järjestää työkokouksia vammaispalveluiden henkilö-
kunnalle kaksi kertaa vuodessa. Seuraava tapaaminen on 
26.4.2017 Lappeenrannassa, Lappeenrannan kaupunginta-
lon Venla-kokoustilassa. Vierailijana tapaamisessa on Liisa 

Murto, ihmisoikeuslakimies, Vammaisten 
ihmisten ihmisoikeuskeskus Vike.

Molemmissa maakunnissa järjestettiin päi-
vänmittaiset Henkilökohtaisen avun tapah-
tumat vuoden 2016 aikana. Tilaisuus oli tar-
koitettu henkilökohtaisen avun päätöksen 
saanneille, henkilökohtaisille avustajille, ter-
veyden- ja sosiaalihuollon henkilöstölle sekä 
kaikille asiasta kiinnostuneille. Tapaamisissa 
molemmissa maakunnissa paikalla oli yli sata 
asiasta kiinnostunutta henkilöä. Tilaisuudet 
ovat osallistujilta saadun palautteen mukaan 
tärkeitä ja niitä jatketaan myös vuonna 2017. 
Seuraava henkilökohtaisen avun päivä järjes-

tetään Kouvolassa 23.5.2017. Tapahtuman tarkemmat tie-
dot tulevat Socomin sivuille lähempänä ajankohtaa. Tilai-
suuksien materiaalit löytyvät Henkan tietopankista sivulta 
http://www.socom.fi/tietopankki/.

Henkka järjestää yhdessä Eksoten kanssa Vammaiskortin 
mahdollisuudet -tilaisuuden 3.5.2017 Lappeenrannan kau-
pungintalon valtuustosalissa. Ohjelma tulee Henkan sivuil-
le http://www.socom.fi/henkka/ myöhemmin ja siitä tie-
dotetaan lähempänä ajankohtaa. Voit tutustua Helsingissä 
2.12.2016 pidetyn tilaisuuden materiaaliin tästä. Tilaisuus 
on maksuton ja sinne ovat tervetulleita kaikki asiasta kiin-
nostuneet, vammaiset henkilöt, alalla työskentelevät, vam-
maisjärjestöt ja eri alojen palveluntarjoajat. Paikalle mahtuu 
150 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestykses-

Ajankohtaista henkilökohtaisen avun keskuksessa

http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2017/03/asiakastyytyvaisyyskysely_TA_2016.pdf
http://www.socom.fi/henkan-tiedotteet
http://www.socom.fi/henkan-tiedotteet
http://www.socom.fi/tietopankki/
http://www.socom.fi/henkka/
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2015/08/Vammaiskortti-hanke_2.12.2016.pdf
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Polkuja yrittäjyyteen, osaamisen markkinointiin ja ryhmätoimintaan

Masto-hankkeen alkuvuosi on ollut vilkas. Tammikuussa 
Kouvolassa järjestettiin osuuskunta-koulutus, jossa oli muka-
na parikymmentä yrittäjyydestä kiinnostunutta maahanmuut-
tajaa. Osuuskunta Innettin puheenjohtaja Leif Kuismanen oli 
kertomassa Innetin toiminnasta ja hanketyöntekijä Ksenia 
Sharapovan johdolla keskusteltiin yrittäjyyden vaatimuksista. 
Kiinnostus heräsi mm. eri kulttuurien leivonnaisten valmista-
miseen ja kansainväliseen kahvilaan. 

Kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan näkyy myös perustetuissa 
uusissa yrityksissä: hankkeeseen osallistuneista naisista neljä 
on perustanut oman yrityksen Kymenlaaksoon. Osaamista ja 
rohkeutta on maahanmuuttajissa paljon ja oikealla neuvon-
nalla ja avulla pystytään tätä tukemaan myös yrittäjyyttä kohti.

Maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien parantami-
seen tähtäävät Osaajapajat ovat jatkuneet Imatralla ja Lap-
peenrannassa Saimaan Ammattikorkeakoulun toteuttamina. 
Ne on kohdennettu jo pidemmällä kotoutumisessa oleville 
koulutetuille naisille. Kymenlaaksossa on rakennettu osaa-
misprofiileja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun oh-
jauksessa ja tehty useita videoituja työhakemuksia yhdessä 
maahanmuuttajien kanssa. Näiden hakemusten kanssa työn-
hakijoiden on mahdollisuus tuoda osaamistaan, persoonaansa 
ja kielitaitoaan esille hakiessaan työtä.

Kevään ja ensi syksyn aikana järjestetään Osaajatoreja, joissa 
maahanmuuttajaosaajat voivat kohdata potentiaalisia työnan-
tajia ja järjestötoimijoita. Osaajatorit toteutetaan pienimuotoi-
sina, tarkkaan kohdennettuina tapaamisina, joissa etukäteen 
arvioidaan kunkin tapaamisen päämäärä ja valitaan osallistu-
jat. Ammattikorkeakoulut ovat mukana järjestämässä ja mah-
dollistamassa näitä kohtaamisia. 

Helmikuussa alkoi myös suomalaiseen kulttuuriin perehdyt-
tävä, usean tapaamiskerran Kulttuuripakettipilotti Imatralla. 
Monikulttuurisuuskeskus Kipinässä on käyty läpi mm. ter-
veysasioita ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä ja tapaamiset 
jatkuvat alkusyksyyn saakka. Kulttuuripaketin on valmistellut 
Saimaan Ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan syksyllä myös 
Kouvolassa ja Kotkassa, yhteistyössä Xamkin ja monikulttuu-
risuuskeskusten kanssa.

Osallisuutta edistää myös Simpeleellä toteutettu pilottiryhmä, 
jossa pienimuotoisessa ryhmässä tavataan viikoittain kielen 
oppimisen ja yhdessä tekemisen parissa. 

Masto-hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Oy Socom ja kumppaneita ovat Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Wirma 
Lappeenranta sekä alueen kunnat, kuntayhtymät ja monikult-
tuurisuuskeskukset.

Masto – Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden tukeminen

sä. Yhteistyö Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa 
jatkuu. Seuraava alueilta Lappeenrannassa on 18.4.2017 JHL:n 
toimistolla. Avustajat saavat tilaisuuteen kutsun.

Työnantajien ja henkilökohtaisten avustajien vertaistapaami-
set jatkuvat Lappeenrannassa. Työnantajien seuraava tapaami-
nen on 12.4.2017. Paikka ja aika selviävät myöhemmin. Asias-
ta tiedotetaan työnantajia sekä sähköpostilla että kirjeitse.

Henkka etsii jatkuvasti uusia avustajia muun muassa lehti-il-
moittelun, oppilaitosesittelyiden sekä TE-toimistojen ja mui-
den julkisten tilojen ilmoitustaulujen avulla. Myös sosiaalista 
mediaa hyödynnetään tiedottamisessa ja uusien avustajien 
etsinnässä. Henkan yhteystiedot löytyvät viimeiseltä sivulta. 
HUOM! Pirjo Herttuaisen toimipisteen osoite on muuttunut!

Keskustelu yrittäjyydestä kävi 
vilkkaana Monikulttuurisuuskeskus 
Saagassa Kouvolassa.
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Yes We Can -hanke uudistaa kehitysvammaisten päivä- ja  
työtoimintaa 
Uusia sisältöjä päivä – ja työtoimintaan 

Uudenlaisia sisältöjä on kokeiltu kehitysvammaisten päi-
vä- ja työtoiminnassa eri puolella Eksotea. Radiojuttujen 
sekä videoiden ja elokuvien tekoon liittyvät taidot alkavat 
karttua ja into kasvaa: välineistöä on hankittu ja henkilös-
tön ja toimintakeskusten asiakkaiden osaamista on vahvis-
tettu Saimian järjestämissä koulutuksissa. 

Taidesisällöt ovat myös nousseet tärkeiksi päivien sisäl-
löiksi: tanssitoiminta jatkuu kahden ryhmän voimin Lap-
peenrannassa ja yhden ryhmän vahvuudella Savitaipaleel-
la. Kuvataiteen osalta parhaillaan selvitetään, miten sen 
tekemistä voisi esimerkiksi henkilökohtaisen budjetoinnin 
avulla mahdollistaa myös kaikkein vaikeimmin vammai-
sille, jotka eivät muuten pysty osallistumaan taideryhmiin.
 
Maatilat päivä- ja työtoiminnan ympäristönä ovat selvit-
telyn ja kokeilun alla. Toimintakeskusten asiakkaat ovat 
tutustuneet maatiloihin ja osa asiakkaista on vaihtamassa 
nykyisen palvelunsa toimimiseen maatilalla. Maatiloilla 
tapahtuvalle toiminnalle on nähty laajemminkin tarvetta 
ja sen vuoksi Yes We Can -hankkeen myötä on alettu val-
mistella alueelle Green Care -hanketta, jonka kautta maati-
loilla tapahtuvaa toimintaa olisi laajemminkin tarjolla. 
 

 Toimintakeskusten asiakkaat tutustuivat 
 Miikin maatilan toimintaan tammikuussa.

Työnantajien positiiviset asenteet kehitysvammaisten 
työllistämiseen ovat yllättäneet hankeväen

Keskeinen Yes We Can -hankkeen tavoite on tukea kehitys-
vammaisia henkilöitä työllistymään palkkatyöhön. Hank-
keen aikana on etsitty työpaikkoja. Luultua useammat työ-
paikat ovat olleet halukkaita yhteistyöhön, mikä on ollut 
todella positiivista! Työhönvalmennusta toteuttava poruk-
ka on havainnut, että kaivataan rohkaisua asiakkaille ja 
omaisille: työn tekeminen eläkkeen rinnalla on hyvä vaih-
toehto kartuttaa lisäansioita ja työhönvalmentaja on tässä 
tukena. Rohkeutta työllistymisen kuitenkin vielä puuttuu. 
Sen vuoksi kevään aikana aloittaa toimintansa työllistyvien 
vammaisten vertaisryhmä, jossa voi pohtia työllistymiseen 
liittyviä asioita.  Lue lisää työhönvalmennuksesta tästä.

Palkkatyöhön työllistymiseen rohkaistaan myös työhön 
tutustumispäivien avulla. Eksote ja Laptuote-säätiö osal-
listuvat jälleen 5.4.2017 järjestettävään yleiseurooppa-
laiseen työn varjostuspäivään (Job Shadow Day). 15 ke-
hitysvammaista tutustuu tuolloin työelämään. Työhön 
tutustuminen, sen lisäksi, että mahdollistaa tutustumisen 
kiinnostavaan työpaikkaan, tuo myös esille osaamisen ja 
motivaation työntekoon. Työhön tutustuminen on jatkos-
sa osa työtoimintaa. 

Työhön tutustuminen 
”työn varjostus” (Job 
Shadowing) rohkaisee 
työllistymiseen ja ma-
daltaa kynnystä palka-
ta työhön osatyökykyi-
nen henkilö.

http://tiny.cc/esite


Sirkku Bilaletdin, 
Sosionomi (YAMK)

Sosiaaliasiamies (Kymenlaakso) puh. 040 728 7313 Pajatie 69 
48600 Kotka

Minna Buure 
DI

Projektikoordinaattori, Masto-hanke puh. 050 555 5686 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Pirkko Haikara 
Sosionomi (AMK)

Projektikoordinaattori, PRO SOS - Uudenlaista sosiaalityötä 
yhdessä rakentamassa

puh. 040 830 6318 Salpausselänkatu 40 A 
45100 Kouvola

Marjukka Heikkilä 
Sosiaaliohjaaja

Projektipäällikkö, Lastensuojelun edunvalvonnan  
koordinaattori

puh. 050 408 4712 Salpausselänkatu 40 A 
45100 Kouvola

Pirjo Herttuainen 
Sosionomi (AMK)

Henkilökohtaisen avun koordinaattori, 
Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

puh. 040 471 7118 Laserkatu 6 E 4 
53850 Lappeenranta

Maarit Hiltunen-Toura 
TtM

Hankejohtaja, Kansa-koulu -hanke  
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 

puh. 044 748 5305 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Leena Kaljunen 
KTT, TtM

Toimitusjohtaja puh. 044 748 5300 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Leena Kaukio 
YTM

Henkilökohtaisen avun koordinaattori, 
Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

puh. 040 178 7308 Salpausselänkatu 40 A 
45100 Kouvola

Kati Kiiski 
VTL

Erikoissuunnittelija, 
Virtaa viljelijöille -hanke

puh. 050 324 6357 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Tuija Kiljunen 
Yo-merkonomi

Taloussihteeri puh. 044 748 5307 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Kai Kortelainen 
Insinööri (AMK)

Kehittämissuunnittelija, Viestintäasiantuntija puh. 044 748 5304 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Tuomas Kumpula 
YTM, HTK

Sosiaali- ja potilasasiamies (Etelä-Karjala) puh. 044 748 5306 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Mari Lehtonen 
YTM

Hankesihteeri, Kansa-koulu -hanke,  
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 

puh. 040 352 0320 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Hanna Lohijoki 
VTM

Sosiaalihuollon tiedonhallinnnan asiantuntija, Kansa-koulu 
-hanke, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

puh. 050 467 0905 Verkatehtaankatu 4, 4. krs
20100 Turku

Heini Maijanen 
YTM

Projektipäällikkö, Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin 
ekosysteemiä - työtä ja osallisuutta nuorille –hanke (Jobi) 
Projektipäällikkö, Yhteinen koti maalla

puh. 050 325 0836 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Marjo Orava 
YTM

Projektipäällikkö, Osalliseksi tietoyhteiskunnasta -hanke 
Osku

puh. 050 341 1237 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Jenna Paajanen 
Fysioterapeutti (AMK)

Projektikoordinaattorin sijainen, Osalliseksi tietoyhteiskun-
nasta -hanke Osku

puh. 050 323 4852 Salpausselänkatu 40 A 
45100 Kouvola

Sina Puukko Projektityöntekijä
Pro Sos - uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

puh. 050 466 4459 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Jaana Savolainen 
Yhteisöpedagogi (AMK)

Projektikoordinaattori, Osalliseksi tietoyhteiskunnasta 
-hanke Osku

puh. 050 400 1368 Pajatie 69 
48600 Kotka

Pia-Stina Repo 
VTM

Projektipäällikkö, Masto-hanke puh. 050 306 3176 Pajatie 69 
48600 Kotka

Päivimaria Seppänen 
YTM

Projektipäällikkö, Kulttuuripolku senioreille, Työtä nuorille 
ja hyvinvointia ikääntyneille kultuurista -hanke

puh. 044 748 5310 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Jaana Taina 
YTM

Aluekoordinaattori, Kansa-koulu-hanke puh. 050 572 6055 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Teppo Taskinen 
FM

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, Kansa-koulu 
-hanke, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 

puh. 040 717 0314 Tulliportinkatu 34 A 2.krs 
70100 Kuopio

Niina Turunen 
TtM

Projektipäällikkö, Yes We Can -hanke puh. 050 306 6869 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Yhteystiedot


