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ASIAT: 
 
1§ Kokouksen avaus 
 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
 
4§ Tiedotusasiat:  

- Ajankohtaista SONet BOTNIAssa  
- Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometritutkimus 2009 
- Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle toimineiden kehittämisyksikköhankkeiden loppuraportit   ja 
   muut materiaalit 
 

5§ Kasteen ajankohtaisasiat, Väli-Suomen aluesuunnittelija Leena-Kaisa Nikkarinen 
 
6§ Muut asiat:  
   
7§ Kokouksen päättäminen 
 
 
 
TERVETULOA!
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan puuttuessa, ehdotettiin ja hyväksyttiin Eija Ala-Toppari 
-Peltola tämän kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. 
 

2§ Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
Asian käsittely: Hyväksyttiin kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
Asian käsittely: Ehdotettiin Mervi Lehtolaa ja Tuulikki Mäkistä, jotka myös tehtävään valittiin. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
4§ Tiedotusasiat:  
- Ajankohtaista SONet BOTNIAssa 
 
Esitys:  
-Vs. kehitysjohtaja Pirjo Knif tiedotti, että SONet BOTNIAn uudeksi kehitysjohtajaksi on valittu Arto 
Rautajoki. Muina ajankohtaisasioina: SONet BOTNIAan tullaan hankkimaan videoneuvottelulaitteet, lisäksi 
SONet BOTNIAn sähköinen tiedote valmistuu loppuvuodesta. 
 
- Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometritutkimus 2009 on valmistunut. Hyvinvointibarometrin 
julkaisutilaisuuden seminaarimateriaalit ovat verkossa osoitteessa http://www.sonetbotnia.fi/99.html, ja itse 
tutkimus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://kirjasto.seamk.fi/?Deptid=3481. Samalla todettiin, että 
Pohjanmaan maakuntien maakuntaliitot ovat alustavasti ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua jatkossakin 
hyvinvointibarometriyhteistyöhön SONet BOTNIAn kanssa. Esitettiin huoli siitä, miten barometritutkimus 
varmasti tavoittaa toimijat. Todettiin, että SONet BOTNIAn joulukuun tiedote tavoittaa valtaosan toimijoista 
ja sovittiin, että Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto välittää lisäksi tutkimustuloksia tiedoksi kuntajohdolle ja 
luottamushenkilöille. 
 
- Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle toimineiden kehittämisyksikköhankkeiden valmistuneet ja 
valmistuvat loppuraportit sekä muut materiaalit löydettävissä myös SONet BOTNIAn kotisivujen kautta  
http://www.sonetbotnia.fi/87.html sekä seuraavista osoitteista: 

• Lastensuojelun avohuollon ja perhetyön kehittämisyksikköhanke 
http://www.sonetbotnia.fi/docs/087-oc0-Loppuraportti.pdf 

• Pohjalaismaakuntien vanhustenhuollon kehittämisyksikkö - hanke 
http://www.seinajoki.fi/sosiaalijaterveys/vanhustyonkehittamishanke/ 

• Vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke (POKEVA) http://www.eskoo.fi/default.aspx?id=177 
• Parempaa perheelle -hanke http://www.alavus.fi/Default.aspx?id=622182 

 
-Jouni Nummi tiedotti, että Autismin kirjo –hankkeen toiminta on jatkumassa. Lisäksi hän kertoi KASTEen 
loppuvuoden 2009 hankehakuun etenevästä Vammaispalvelujen parhaat palvelurakenteet ja –prosessit  -
hankkeen valmistelutyön etenemisestä (ks. tarkemmin liitetiedosto). 
SONet BOTNIAn maakunnista muut ovat mukana, mutta Keski-Pohjanmaa on jättäytynyt viime hetkillä 
pois hankkeesta. Hankehakemukset jätetään 31.12.2009 mennessä ja päätöksiä odotetaan 28.2.2010 
mennessä. 

 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
5§ Kasteen ajankohtaisasiat  

http://www.sonetbotnia.fi/99.html
http://kirjasto.seamk.fi/?Deptid=3481
http://www.sonetbotnia.fi/87.html
http://www.sonetbotnia.fi/docs/087-oc0-Loppuraportti.pdf
http://www.seinajoki.fi/sosiaalijaterveys/vanhustyonkehittamishanke/
http://www.eskoo.fi/default.aspx?id=177
http://www.alavus.fi/Default.aspx?id=622182
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Esitys: Väli-Suomen Kasteen aluesuunnittelija Leena-Kaisa Nikkarinen tiedottaa ajankohtaisista 
Kaste -kuulumisista muun muassa hankevalmistelujen osalta. Käydään keskustelua Etelä-
Pohjanmaan maakunnan kehittämissuunnitelmista, kehittämistyön painopistealueista ja niiden 
rakentumisesta osana Väli-Suomen kokonaisuutta sekä esimerkiksi tiedottamisen periaatteista. 
 
Asian käsittely: Leena-Kaisa Nikkarinen kuvasi Väli-Suomen KASTEen aluesuunnittelijan 
näkökulmasta tähän astisen kehittämistyön etenemistä ja tulevia suunnitelmia. Keskusteltiin lisäksi 
muun muassa alueellisten kehittämissuunnitelmien rakentumisesta, joita Leena-Kaisan mukaan on 
mahdollista täydentää vielä nyt jälkikäteenkin. Väli-Suomen alueellisen kehittämistoiminnan 
suunnitelma, kuten myös muun muassa aluejohtoryhmän muistiot löytyvät osoitteesta 
http://www.tampere.fi/tampereinfo/projektit/valtakunnalliset/kaste.html 
Lisäksi käsiteltiin eri toimijoiden roolia KASTEessa sekä hankehakemisen ja tiedottamisen 
periaatteita; muun muassa maakuntaliitto kaipaa yleistiedotusta KASTEesta ja toisaalta isoissa 
organisaatioissa informaatio saattaa jäädä levittämättä avaintoimijoille. Hankehakemiseen toivotaan 
myös nykyistä selkeämpää prosessia. Muita keskusteluun nousseita asioita olivat muun muassa 
alueellisten johtoryhmien tehtävät sekä KASTEen arviointi. Myös varhaiskasvatuksen kehittämisen 
tulevaisuus hallintokuntamuutosten vuoksi puhututti. 
 
Vuoden 2009 lopun hankevalmisteluina Etelä-Pohjanmaa on mukana jo mainitun Vammaistyön 
hankkeen lisäksi CCM -hankkeessa (Chronic Care Model perusterveydenhuollon toimintamalli 
pitkäaikaissairaiden hoitoon). Keskusteltiin lisäksi vielä myös yleisellä tasolla Etelä-Pohjanmaan 
kuntien mahdollisesta osallistumisesta vuoden 2010 Väli-Suomen alueen aikuissosiaalityön 
KASTE- hankevalmisteluihin, jonka selvittelytyötä SONet BOTNIA jatkaa maakunnassa. 
Muistutettiin vielä myös, että vuoden 2010 painopistealueina KASTEessa tulevat olemaan 
aikuissosiaalityö, perusterveydenhuolto/ toimiva terveyskeskus sekä terveyden edistäminen. 
Todettiin, että samaan loppuvuoden hakuun tulevat mukaan kuitenkin myös Kasperin, Ikäkasteen ja 
Välittäjän jatkohankkeet. 
 
Päätös: Hankehakemusten kohdalla hyvä käytäntö on toimittaa hankesuunnitelma aina ensin 
KASTEaluesuunnittelijan kautta alueellisen johtoryhmän lausunnolle. Niin sanottujen uusien 
osahankkeiden kohdalla tulisi aina ensin puolestaan lähestyä asianomaisen hankekokonaisuuden 
hankejohtajaa. Tiedotuksen osalta sovittiin, että jatkossa muun muassa Väli-Suomen alueellisen 
johtoryhmän muistiot voidaan SONet BOTNIAn toimesta välittää jaettavaksi esimerkiksi 
alueellisen ohjausryhmän jäsenille. Alueellinen KASTE -suunnittelijat ovat tehostamassa tiedotusta 
ja myös Leena-Kaisa Nikkarinen pyrkii omalla alueellaan Väli-Suomessa jatkossa valmistelemaan 
erilaisia koosteita tiedon kulun sujuvoittamiseksi. Lisäksi KASTEelle on tulossa extranet STM:n 
sivuille. 
 
6§ Muut asiat 
Väitöskirja: Sosiaalialan osaamiskeskustoimintaan fokusoitunut väitöstutkimus on valmistunut.  
Kostiainen Tuula (2009): Osaamisen kehittämisen neljä tilaa -osaamiskeskuksen interventio 
sosiaalityöhön. http://acta.uta.fi/teos.php?id=11250 
 
Julkaisu: Järvinen Tiia & Laitila Minna (2009) (toim.): Mielenterveys –ja päihdetyön strateginen 
suunnittelu kunnissa löytyy myös verkkojulkaisuna  
http://trinity.siteadmin.fi/file.aspx?id=623713&ext=pdf&routing=455339&webid=455341&name=
&width=&height= 
 
Tulevia tapahtumia: 

http://www.tampere.fi/tampereinfo/projektit/valtakunnalliset/kaste.html
http://acta.uta.fi/teos.php?id=11250
http://trinity.siteadmin.fi/file.aspx?id=623713&ext=pdf&routing=455339&webid=455341&name=&width=&height
http://trinity.siteadmin.fi/file.aspx?id=623713&ext=pdf&routing=455339&webid=455341&name=&width=&height
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-Etelä-Pohjanmaan KASTE  -seminaari – näkökulmana lapset, nuoret ja lapsiperheet 18.1.2009 
Seinäjoki 
-Etelä-Pohjanmaan sosiaali-ja perusturvajohtajien työkokoussarjaa jatkava ”sosiaalitoimesta 
vastaavien” työkokous SONet BOTNIAssa   29.1.2010 
- XII Valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät 18.-19.2.2010 Jyväskylän yliopisto, 
Mattilanniemi, Agora (Päivien teemana on "Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö tiukan 
talouden oloissa"). Lisätietoja ja ilmoittautuminen 31.1.2010 mennessä  
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/sto/stp2010 
 
 Seuraava SONet BOTNIAn EP:n alueellisen ohjausryhmän kokous pidetään 12.3.2010 klo 9.00 
Mediwestissä. 
    
Asian käsittely: Merkitään tiedoksi 
Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
7§ Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.30. 
   
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/sto/stp2010
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