
 
 
 
 

 
 

 
JOTAIN VANHAA, JOTAIN UUTTA, JOTAIN LAINATTUA - 

SOSIAALINEN KUNTOUTUS 
SOSIAALITYÖN AMMATTIKÄYTÄNTÖINÄ 

 
Mitä sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön palveluna? 
Millaisia erilaisia tapoja on tukea asiakasta tunnistamaan vahvuutensa? 
Miksi ja miten sosiaalista kuntoutusta tulisi toteuttaa eri toimialojen yhteistyönä? 
 
Tervetuloa PRO SOS -hankkeen ja vanhustyön GeroMetro-verkoston yhteiseen  
seminaariin. Seminaari järjestetään yhteistyössä Diakonia ammattikorkeakoulun 
ja SOSKU-hankkeen kanssa ja on samalla pääkaupunkiseudun Praksiksen oppimis-
verkostotilaisuus. 
 
Seminaarissa tarkastellaan sosiaalista kuntoutusta kunnallisessa sosiaalityössä, 
esitellään hyväksi koettuja käytäntöjä sekä pohditaan tulevaisuuden näkymiä. 
 
Aika: perjantaina 6.10.2017 klo 8.30–15.30 
Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Auditorio 332, 3krs.  

 Osoite: Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. 
 

Kohderyhmä:  
Aamupäivän seminaari on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille sosiaali-
työntekijöille ja sosiaaliohjaajille. Mukaan toivotaan myös opiskelijoita ja muita  
aiheesta kiinnostuneita. 
 
Iltapäivän työpajat on tarkoitettu PRO SOS -hankkeen ja GeroMetro-verkoston 
kehittäjäryhmille. Työpajoista saat ideoita ja työkaluja sosiaalisen kuntoutuksen 
kehittämiseen omassa työssäsi. 
 
Ilmoittautuminen 24.9.2017 mennessä 
Sosiaalialan ammattilaiset: ilmoittaudu tästä  
Opiskelijat: ilmoittaudu tästä 

https://response.questback.com/hus/k8svdohf8p
https://response.questback.com/hus/cwamwqvvre


Työpaja 1. GeroMetron kehittäjäverkosto 
Työpajassa pohditaan ikäihmisten sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä ja  
käytäntöjä verkostolle tehdyn kyselyn pohjalta. 
Alustaja: Tiina Autio, GeroMetro 
 
Työpaja 2. Sosiaalinen kuntoutus - ulos virastosta? Miten luoda osallisuuden tiloja? 
Työpajassa pohditaan eri toimialojen (sosiaali, kulttuuri, talous) yhteistyötä sosiaali-
sessa kuntoutuksessa.   
Alustaja: Ari Nieminen, Diak 
 
Työpaja 3. Luovat ja leikilliset menetelmät ryhmätyöskentelyssä nuorten kanssa 
Työpajassa tutustutaan taiteelliseen kasvuryhmämalliin (Omakuva N.Y.T) nuorten 
sosiaalisen vahvistamisen tukena. 
Alustaja: Sanni Sihvola, FinFami Uusimaa ry. 
 
Työpaja 4 Yksilövalmennus muutostyön tukena  
Työpajassa käsitellään kokemuksia Kykyviisarin ja valokuvauksen hyödyntämisestä 
yksilövalmennuksen menetelminä.  
Alustaja: Seija Kerkelä, Laukaan SOSKU-hanke 
  
 

 Ohjelma 
 

8.30 
8.50 
 
9.00–9-20   
 
9.20–9.40 
 
9.40–10.10 
 
 
10.10–10.30 
10.30–10.50 
10.50–11.10 
 
 
11.10–11.30 
 
11.30–12.00 
 
12.00–13.00 
 
13.00–15.30 

Aamukahvi  
Tilaisuuden avaus 
Emmi Lattu, PRO SOS -hanke ja Tiina Autio, GeroMetro 
Virittelyä keskusteluun 1: Palvelu nimeltään sosiaalinen kuntoutus 
Jutta Paavola, hankejohtaja, PRO SOS -hanke  
Virittelyä keskusteluun 2: Sosiaalinen kuntoutus eri toimialojen yhteistyönä 
Ari Nieminen, lehtori, projektikoordinaattori, Diakin SOSKU-osahanke  
Virittelyä keskusteluun 3: Miten sosiaalista kuntoutusta voisi kehittää  
kunnallisen sosiaalityön viitekehyksessä?   
Matti Tuusa, vanhempi asiantuntija, Kuntoutussäätiö   
Keskustelua  
Tauko  
Työpari uutta etsimässä: taiteilija ja sosiaalityöntekijä nuorten sosiaalisesti 
vahvistavassa työssä 
Sanni Sihvola, projektikoordinaattori, FinFami Uusimaa ry:n Space! -projekti 
Kokemuksia sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisestä 
Seija Kerkelä, projektipäällikkö Laukaan SOSKU-hanke 
Kuntoutuksen tulevaisuus - millainen on sosiaalisen kuntoutuksen paikka? 
Marketta Rajavaara, sosiaalityön professori, Helsingin yliopisto 
Lounas (omakustanteinen) & yhteinen osuus päättyy 
 
Työpajat kehittäjätiimeille 
Tarjolla iltapäiväkahvit 
 



 
Järjestäjät:  
 
PRO SOS - Pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön on pääkaupunki-
seudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toteuttama hanke, joka on osa valta-
kunnallista PRO SOS - uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hanketta. 
Valtakunnallisen hankekokonaisuuden tavoitteena on varmistaa vahva asiakasläh-
töinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. 
Lisätietoja  
 
GeroMetro on pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, 
Kerava ja Kirkkonummi) yhteinen kehittämisverkosto, joka on perustettu vuonna 
2014. Tavoitteena on hyvinvoiva ikäihminen. Verkostossa yhdistyy erilainen  
sosiaali- ja terveydenhuollon osaaminen, kehittäminen ja tutkimus.  
Kehittämiskauden 2016–2018 teemana on kotona tapahtuva kuntoutus.  
Lisätietoja  
 
 

 

   
 

 

 
  

http://www.socca.fi/prosos
http://www.socca.fi/kehittaminen/vanhustyo_gerometro

