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AIKUISOSISAALITYÖN ASIAKASRAATI  

 

Aika  torstai 11.10.18 klo 10.00 –12.00 

Paikka  Hannikaisenkadun sosiaaliasema 

 

Läsnä   puheenjohtaja Sami Markuksela sihteeri Johanna Masalin 

 kolme raatilaista (nimiä ei julkaista) 

Vierailijoina Paku-hankkeesta Ketola Tuija sekä Koivisto Anne. 

 

Kokouksen avaaminen 

Asiakasraadin kokouksen avaaminen. 

 

Palvelupolut kuntoon, Paku-hanke 

Palvelupolut kuntoon –hankkeesta raadin vieraana ovat Tuija Ketola sekä Anne Koivisto. Hanke toteu-

tetaan yhteistyössä JAMK:n , Sovatekin, KOSKE:n sekä Gradian kanssa. Yhteistyötä tehdään myös 

Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityön sekä työllisyyspalveluiden, avoterveydenhuollon sekä muiden 

Keski-Suomen kuntien kanssa. Hanke on vielä käynnistymisvaiheessa, hanke starttasi elokuussa. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää palveluohjausta niin, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pal-

velun käyttäjän olisi mahdollista löytää sopivat palvelut. 

 

Hankkeesta toivotaan asiakasraatilaisia mukaan kehittämistyöhön, mm. ohjausryhmään ja kehittäjäryh-

mään toivotaan jäseniä. Hankkeessa nähdään todella tärkeänä se, että asiakkaat ja palvelujen käyttäjät 

ovat alusta asti mukana tuomassa näkökulmaa palveluohjauksen kehittämiseen. 

 

Kehittäjäryhmäntapaamisia on n. 6-10 krt/vuosi, jonka lisäksi osallistutaan koulutuksellisiin työpajoihin 

3 kertaa hankkeen aikana sekä aloitus- ja lopetusseminaarit. Ohjausryhmä kokoontuu n. 4krt/vuosi. 

Aloitusseminaari pidetään 30.11.18 klo 8.30-14.00 Jamk:n tiloissa os. Piippukatu 2. Kokemusasiantun-

tijakoulutuksen käyneet saavat osallistumisestaan palkkion, muille osallistujille on tarjolla ruokatarjoilu. 

 

Halukkaat raatilaiset voivat ilmoittautua suoraan hanketyöntekijöille sähköpostilla tai puhelimitse: 

tuija.ketola@jamk.fi, p. 0408345875 tai anne.koivisto@koske.fi, p. 0401596950 

 

Asiakasraadin kannanotto aktiivimalliin liittyen 

Aiemmin muutamat halukkaat asiakasraadin jäsenet ovat kokoontuneet koostamaan puheenjohtaja 
Sami Markukselan kanssa kirjallista kannanottoa aktiivimalliin liittyen, joka on puhututtanut useissa 
raadin kokouksissa. Toinen versio kannanotosta luettiin kokouksessa läpi ja tehtiin muutamia muotoi-
luja yhdessä. Puheenjohtaja Sami Markuksela tekee vielä keskustelun pohjalta yhdessä sovitut vii-
meistelyt ja käy tekstin läpi Jyväskylän kaupungin tiedottajan kanssa. Tämän jälkeen kannanotto laite-
taan tiedottajan kautta viestimille.  
 

Muut asiat 

Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityö on mukana tänäkin vuonna Asunnottomien yö –tapahtumassa  

17.10.18 klo 18 alkaen. Tapahtuma on avoin kaikille. Lisäksi aikuissosiaalityön työntekijät jalkautuvat  

24.10.18 klo 11.00 alkaen Hyvinvointikioskin teemapäivään Aikuissosiaalityö tutuksi. 

 

Seuraava aikuissosiaalityön asiakasraati kokoontuu to 13.12.18 klo 10 alkaen. 

 

Kokouksen päättäminen. 

Virallinen kokous päättäminen  
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