SOSIAALISESTI KESTÄVÄ KAINUU
SOCOBA – seminaarisarja 2019-2020

HYVÄ SOSIAALIALAN TOIMIJA!
Mitä?
- Kuusi erillistä SOCOBA -seminaaripäivää
- Aiheet liittyvät hankkeen kehittämisen kärkiteemoihin ’Kansalaislähtöinen
sosiaalihuolto’ ja ’Sähköinen asiointi’
- Itä-Suomen yliopiston, Kainuun sosiaalityön ja muiden asiantuntijoiden luentoja ja puheenvuoroja
- Vuorovaikutteista työpajatyöskentelyä
- Mahdollisuuksia verkostoitua ja osallistua Kainuun sosiaalityön kehittämiseen
- Seminaarit ovat maksuttomia.

Kenelle?
- Seminaarit ovat avoimia tilaisuuksia hankkeen maisteriopiskelijoille, sote ammattilaisille, alan opettajille ja aiheesta kiinnostuneille.

SOCOBA -seminaarien ajankohdat:
SOCOBA -seminaari 1: Sähköinen asiointi 17.1.2019
SOCOBA -seminaari 2: Kansalaislähtöinen sosiaalihuolto 11.4.2019

SOCOBA -seminaari 3: Kansalaislähtöinen sosiaalihuolto 26.9.2019 (ks. seuraava sivu)
SOCOBA -seminaari 4: Sähköinen asiointi 29.11.2019
SOCOBA -seminaari 5: Sähköinen asiointi 31.1.2020
SOCOBA -seminaari 6: Kansalaislähtöinen sosiaalihuolto 23.4.2020
Pidätämme oikeudet seminaariaikataulun ja sisällön muutoksiin.

Ilmoittautumiset: käytännönjärjestelyjen vuoksi viim. viikkoa ennen seminaaria.
Lisätietoja seminaareista: anna-mari.kynsijarvi@aikopa.fi, puh. 040 566 1279
Kainuun sosiaalityön
koulutus- ja kehittämishanke (KASKK)
2018 - 2020.

SOSIAALISESTI KESTÄVÄ KAINUU
SOCOBA -seminaari 3

Kansalaislähtöinen sosiaalihuolto – Tutkiva kehittäminen
sosiaalityössä
26.9.2019
SOCOBA-seminaarissa kuullaan alustuspuheenvuoro Itä-Suomen yliopiston yliopistolehtori Jari Lindhiltä aiheena Tutkiva kehittäminen sosiaalityössä. Päivän teemaan liittyen seminaarissa kuullaan ja
keskustellaan opiskelijoiden Kainuun sosiaalityöhön kiinnittyviä kehittämistehtäviä. Päivän aikana
pohditaan erityisesti perhesosiaalityön ja palvelutarpeen arviointiin liittyviä kehittämiskohteita ja
ehdotuksia. Kehittämistehtäviä ovat kommentoimassa Kainuun soten sosiaalityöntekijät.
Ohjelma
Päivän puheenjohtaja professori Aini Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto
klo 09.30 – 10.00 Kahvi/tee ja posteriesityksiin tutustuminen
klo 10.00 – 10.30 Tutkiva kehittäminen sosiaalityössä
yliopistolehtori Jari Lindh, Itä-Suomen yliopisto
klo 10.30 – 11.45 Perhesosiaalityön kehittämiskohteita
•
•
•

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän/ohjaajan välinen yhteistyö
ja sen kehittäminen – Minna Jokelainen & Heli Junttila
Perhesosiaalityön asiakasprosessi Siilinjärven kunta vrs Kajaani –
Aki Mannila & Maarit Liukkonen
Perhetyön mahdollisuuksien selvittäminen Kajaanin maahanmuuttajapalveluille –
Susanna Nevalainen

klo 11.45 – 12.45 Omakustanteinen lounas ja posteriesityksiin tutustuminen
klo 12.45 – 14.30 Palvelutarpeen arvioinnin kehittämiskohteita
•
•
•
•
•

SHL 35 § mukaiset huoli-ilmoitukset ikääntyneistä elo-joulukuu 2018 – Seija Salomaa
Työohje: Palvelutarpeen arviointi – Henriikka Kyllönen
Ammatillisen kuntoutuksen eri tarjoajat ja muodot, sekä tulomuodot sen aikana –
Emilia Markkula
Täydentävä ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteon tueksi – Päätöspohjaesimerkkejä – Sanna Leinonen
Lastensuojelutarpeen selvitysprosessi (3kk): Väkivallan tekijän auttaminen –
Helena Talvi

klo 14.30 – 14.45 Tutkiva sosiaalityön kehittäminen Kainuussa

Paikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 1, Tieto 2 1L106 (paikkoja rajoitettu määrä)
Ilmoittautuminen 16.09.2019 mennessä www-linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/5741F19F129652EA
Kainuun sosiaalityön
koulutus- ja kehittämishanke (KASKK)
2018 - 2020.

