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SONET BOTNIAN STRATEGIA 
(MERKITSE ALLA NUMEROITUIHIN 
KOHTIIN 1-7 ARVIO 
TOTEUTUMISESTA 
ASTEIKOLLA 1-5) 
1=ei toteutunut,2=toteutui 
huonosti, 3=toteutui kohtalaisesti, 
4=hyvin toteutunut, 5= erittäin 
hyvin toteutunut 

 

STRATEGIASTA 
JOHDETUT KESKEISET 
TOIMINTASUUNNITELMAN 
PAINOPISTEALUEET JA 
 -SISÄLLÖT 
 
 

LUONNOS TOIMINTAKERTOMUKSEKSI: MITÄ ON 
TEHTY/MITEN ON TOTEUTUNUT 2019  
-osaamiskeskuksen omana työnä ja /tai yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa 
-mm. kehittämishankkeiden suunnittelu, arviointi 
juurruttamisen tukeminen, muun kehittämistyön ja 
kehittäjäyhteistyön tukeminen 
Alueellisen ohjausryhmän kokouspäivät:  
Resurssi 2019: kehittämissuunnittelija (1/3 
kehitysjohtaja), osin hankeyhteistyössä PRO SOS, 
Kansakoulu II 

HUOMIOITA JATKOON: 

Arvio 1. Vahvistaa 
sosiaalialan 
ammatillista osaamista 
ja identiteettiä 
 

Sosiaalialan käytännönläheinen 
(substanssi) kehittäminen ja 
integroituvat palvelut uudessa 
sote-ja maakuntarakenteessa 
sekä yhteistyöalueilla: 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteisiä eri sosiaalipalveluiden ja 
perusterveydenhuollon 
palvelujen henkilöstölle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osaamiskeskuksen perustoimintana: 
1.sosiaalisen/sosiaalityön näkökulman vahvistamisena 
maakunnallisessa monialaisessa ja monitoimijaisessa 
yhteistyössä ja integraatiossa 
2. sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden 
esiintuomisensa 
3.vaikuttamisena uudistuvaan lainsäädäntöön –ja 
kehittämisohjelmiin 
 

Keski-Pohjanmaan alueohjausryhmä piti 6 
kokousta vuoden aikana. 
 

* Viestitetty ja aktivoitu kaikkien ikäryhmien 
sosiaaliohjauksen palvelualuejohtoa 
osallistumaan koulutukseen Sosiaaliohjaus 
sotessa – ja kuinka palveluohjaus toteutuu 6.-7.3. 
Hgissä, FCG Koulutus Oy  
 
*12.4. SONet BOTNIAN kehittämispäivä Härmässä 
– painopisteitä Keski-Pohjanmaan 
sosiaalipalvelujen kehittämiselle. Mukana Soiten 
eri sosiaalipalvelun palvelualuejohtajia ja 
järjestöedustusta.  Tehokas työpajapäivä.  
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Aikuissosiaalityö 
 

*Vaikuttavuus monialaisissa palveluissa – 
teemailtapäivä 10.6. Soiten auditoriossa. 
Esittelyssä Palveluintegraation muutostyökalu / 
VTT Anne Määttä ja Kompassi – menetelmä / 
Taru Arnkil. 32 osallistujaa + etäosallistujat K-P,  
Seinäjoki ja Vaasa  
 
PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä 
rakentamassa –hanke 31.7.2019 saakka 
-kehittämistyö maakunnassa: 
 

Yhteiskehittäjyys; asiakas-, sosiaalityö ja 
tutkimus/yliopisto; asiakasosallisuus 
sosiaalityössä: teemoitettuna: taloussosiaalityön, 
systeeminen ja ekososiaalinen teoriaperusta;  
Palveluohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen 
mallien kehittäminen, taloussosiaalityön työpajat  
 
Makunnallistuva aikuissosiaalityö – verkostossa K-
P:n edustajina Marja Paananen ja Iiris Jurvansuu 
maakunnan edustajina 
 
Ja muu aikuissosiaalityön toiminta: 

 
ENTER – Elämässä eteenpäin! -hankkeen 
toiminnan tuki pienessä määrin.  Hankkeessa 
kehitetään matalan kynnyksen liikkuvaa 
toimintamallia päihdetyöhön. (ESR, Soite 
hallinnoi) 
 
OTE-hankkeen tulosten levittämishanke POLKKA 
(ESR, hallinnoi Työterveyslaitos). Soite 
osatoteuttaja, SONet BOTNIAlta hakevalmistelun 
tukea. Kielteinen päätös päärahoittajalta.  
  

 
Kehittämisen kärkiä sisältyy 
Tulevaisuuden sote-keskus –
hankkeeseen. Kehittämis- ja 
hanketoiminnan tuki jatkuu 
niissä. 
 
 
 
Verkoston toiminta jatkuu 
2020. 
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MUKAAN –hanke, (ESR TL 5, halllinnoi Kaustisen 
seutukunta). SONet BOTNIA yhteistyökumppani. 
Hankevalmistelun tukea.  
 

Arvio 1. Vahvistaa 
sosiaalialan 
ammatillista osaamista 
ja identiteettiä 
 

Lasten, nuorten ja 
lapsiperhepalvelujen 
kehittäminen (ml. lastensuojelu 
ja OT-kehittäminen*) 
(*=Lape muutosohjelman 
osaamis-ja tukikeskussuunnittelu) 

Osaamiskeskuksen perustoimintana: 
1.sosiaalisen/sosiaalityön näkökulman vahvistamisena 
maakunnallisessa monialaisessa ja monitoimijaisessa 
yhteistyössä ja integraatiossa 
2. sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden 
esiintuomisensa 
3.vaikuttamisena uudistuvaan lainsäädäntöön –ja 
kehittämisohjelmiin 
 
Työskentely maakunnassa:  
 
Vuoden 2018 lopussa toteutettujen 
arviointidialogien raportin kirjoittaminen 
valmiiksi: Itsearviointi KP LAPE –hankkeesta 
2/2019 
 

LAPE –muutosagenttitoiminnan tuki, yhteistyö ja 
verkostoon osallistuminen. Muutosagentti vaihtui, 
Anne Saarela siirtyi toisiin tehtäviin ja LAPE –
muutosagenttina jatkoi Katja Kivioja 1.8.-31.12. 
 
SONet BOTNIAn edustajana mukana Soiten 
osaamisen kehittämisen työryhmässä. Esittely 
palvelu- ja asiakasohjauksen ja –neuvonnan 
termistöstä ja määrittelyistä taustatiedoksi 
työryhmälle.  
 
Mahdollinen YTA-alueyhteistyö:  
 
Mahdolliset johto-ja asiantuntija- ym. työryhmät 
lape-kokonaisuudessa 2019: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sosiaalipalvelujen integraation 
kehittäminen tarvitsee vielä 
konkreettisia kehittämistoimia. 
Samoin ruotsinkielisen 
toiminnan tehostaminen.  
 
Monipalveluasiakkaan 
palveluprosessin päivittämisen 
ja käyttöönoton projektista on 
sovittu, yhteistyö jatkunee 
2020 mm. Tulevaisuuden sote-
keskus –hankkeessa.  
 
Lape:n hyvinvoinnin ja 
terveydenedistämistyön 
yhteensovittaminen Soiten 
muun Hyte- työn yhteyteen 
kehittämispalveluissa. 
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Yhteistoiminta-alueen OT-kehittäminen: 
 

Pohjoisen alueen OT-keskustoiminnan 
valmisteluun osallistuminen, K-P:n alueen 
näkökulmien kerääminen ja välittäminen. 
Työkokouksessa 3.6. mukana, Aila-Leena 
Matthies, sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka 
ja Iiris Jurvansuu. 

 
 
 
LAPE –hankkeen päätyttyä OT-
keskus –toiminnan 
kehittämisvastuun 
selkiyttäminen Soitessa on 
tärkeää; Onko SONet BOTNIA 
mukana? 
 

Arvio 1. Vahvistaa 
sosiaalialan 
ammatillista osaamista 
ja identiteettiä 
 

Ikäihmisten palvelut 
 
 
 
 

Osaamiskeskuksen perustoimintana: 
1.sosiaalisen/sosiaalityön näkökulman vahvistamisena 
maakunnallisessa monialaisessa ja monitoimijaisessa 
yhteistyössä ja integraatiossa 
2. sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden 
esiintuomisensa 
3.vaikuttamisena uudistuvaan lainsäädäntöön –ja 
kehittämisohjelmiin 
 

*- tähdellä merkityissä toimenpiteissä on 
huomioitu myös ikäihmisten palvelujen 
avopalvelujen palvelualuejohto ja 
sosiaalityöntekijät. Ks. ylin rivi. 
 
RoboSote –hankeen valmistelun tuki – 
hyvinvointialojen teknologiakehityksen verkoston 
luominen ja tarvittava terveysteknologian 
innovaatio-, demonstraatio- ja kehitysympäristö 
sekä toimintamalli yhteistyölle. (EAKR, hallinnoi 
Centria amk) 
 

 

Sosiaalipalvelujen keskinäisen 
integraation edistämiseksi 
suunniteltu kutsua ikäihmisten 
sekä lasten ja perheiden 
palveluista edustajat 
alueohjausryhmään. Tämä 
täytyy korjata v. 2020 alussa.  
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Arvio 
 

1. Vahvistaa 
sosiaalialan 
ammatillista osaamista 
ja identiteettiä 
 

Vammaispalvelut 
 
 
 

 
 

Osaamiskeskuksen perustoimintana: 
1.sosiaalisen/sosiaalityön näkökulman vahvistamisena 
maakunnallisessa monialaisessa ja monitoimijaisessa 
yhteistyössä ja integraatiossa 
2. sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden 
esiintuomisensa 
3.vaikuttamisena uudistuvaan lainsäädäntöön –ja 
kehittämisohjelmiin 
 

Kehitysvammaiset osallisina Green Care –
palveluiden kehittämisessä osaksi työ- ja 
päivätoimintaa -hankkeen toteutuksen tukemista 
toimijaryhmässä ja ohjausryhmässä (ESR, 
hallinnoi Centria amk)  
 

 
 
 
 
 

Arvio 
 

3. Muodostaa  
strategisia yhteyksiä ja 
kumppanuuksia 
(ml. kumppanuuksien 
ylläpito) 

 

Sosiaalisen esillä pitäminen 
maakunta-ja soteuudistuksessa 
sekä kehitettäessä uusia 
integroituvia palveluja kunta-
maakunta- yhteistyöalueilla (ja 
valinnanvapauden mallissa) 
 

Osaamiskeskuksen perustoimintana: 
1.sosiaalisen/sosiaalityön näkökulman vahvistamisena 
maakunnallisessa monialaisessa ja monitoimijaisessa 
yhteistyössä ja integraatiossa 
2. sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden 
esiintuomisensa 
3.vaikuttamisena uudistuvaan lainsäädäntöön –ja 
kehittämisohjelmiin 
 
 
SONet BOTNIAn järjestämät sosiaali-ja 
perusturvajohdon sekä sosiaalihuollon lähijohdon 
työkokoukset 2019 
 

SONet BOTNIA toimii Keski-Pohjanmaalla 
integroituneena Soiten kehittämisyksikköön, jossa 
yhdistyvät sosiaalialan osaamiskeskuksen, 
perusterveydenhuollon yksikön, osaamisen, 
laadun ja tiedonhallinnan kehittäminen sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Yksikkö 
koordinoi myös osallisuusasioita, kuten vanhus- ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisaation muutosten 
myötä kehittämisyksikkö 
toimii Kehittämispalvelut -
palvelualueena toimialueella 
Johdon tuki ja tuotannolliset 
tukipalvelut 1.1.2020 lähtien   
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vammaisneuvostojen, romanityöryhmän, svenska 
sektionen ja yksilöjaostojen toimintaa, 
asiakasraatityötä sekä hankkeiden ja sisäisten 
projektien toimintaa. Myös sosiaali- ja 
potilasasiamies kuuluu yksikön vahvuuteen. 
Yksikkö pitää kehittämistoiminnan koordinointia 
koskevat kokoukset keskimäärin 2 vk välein 
muulloin paitsi loma-aikoina.  
 
Kehittämissuunnittelija mukana sosiaalityön 
palvelualuejohtajien ja johtavien 
sosiaalityöntekijöiden kuukausikokouksessa, jonka 
puheenjohtaja on Soiten sosiaalijohtaja.  
 
SONet BOTNIAn ja perusterveydenhuollon yksikköjen 
yhteistyö  
 

Kehittämisen kierrätysiltapäivän järjestäminen 
14.3. – Soiten sisäisten projektien ja keskeisten 
hankkeiden esittelyä – etäyhteys Seinäjoelle, josta 
PRO SOS – ja Kansa –koulu 2-hankkeiden esittelyt  
 
 
SONet BOTNIA sote- ja maakuntavalmistelun 
yhteistyö:  

 
Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen (TSOTEK) 
valmistelun starttipaja Soitessa 12.12.  
Tapahtuman suunnittelu ja toteutus, walking 
café, 50 osallistujaa. TSOTEK –hankkeen 
valmistelun tuki alkoi. Kehittämisyksikkö m.l. 
SONet BOTNIA järjesti tapahtuman. 
 
TKIO –teeman valmistelu – Keski-Pohjanmaan 
monialainen kehittämisyksikkö – alkukartoituksen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehittämisen kierrätyspäivän  
järjestäminen myös 2020 
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raportti maakuntauudistuksen päättyessä tehty 
tilanneraportti Iiris Jurvansuu ja Tuija Tuorila. 
 
Digitaalisten palvelujen kehittämishankkeiden 
tukea, yhteistyössä mm. 

 eKeski-Pohjanmaa-hanke (päättyi 11/19), 
hallinnoi Kaustisen seutukunta, Soite 
osatoteuttaja 

 Keski-Pohjanmaan maakunnallisen digituen 
verkostohanke (alkoi 11/19), hallinnoi K-P:n liitto 

 Kehittämissuunnittelija Soiten Digityöryhmän 
jäseneksi 9/19 ja uuden Tietojohtamisen 
strategian pohjalta perustetun Tiedon 
johtamisen työryhmään  

 Virtu –toiminnan esittelyn sopiminen 
digityöryhmälle Poskesta  

 
 
Yhteistoiminta-alueen OT-kehittäminen 
 
YTA-alueyhteistyö  
Valtakunnallisen tason yhteistyö 
 

Valtakunnallisessa Sote-kehittäjien verkostoon 
kutsuttiin maakunnittain pth-yksiköiden ja 
sosiaalialan osaamiskeskuksien kehittä, Iiris 
Jurvansuu osallistui yhdessä Jussi Salmisen (Soiten 
kehittämisjohtaja, SONet BOTNIAn johto- ja 
alueohjausryhmän jäsen) ja Lotta Seppisen (PTH-
yksikkö, tk-vastaanottotoiminnan ylilääkäri) 
kanssa  
 
Kansa-koulu II-hanke 
Kansa- koulu –hanke päättyi 31.12.2019. 
Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus 
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Chydenius osallistui hankkeen II –vaiheeseen, 
yksityisten palveluntuottajia sekä Soiten 
esimiehiä, pääkäyttäjiä ja arkistohenkilöitä 
 
Maakunnallisen kirjaamisvalmentajien verkoston 
koordinointi jatkui pienimuotoisena. Toteutettiin 
webropol-kysely Soiten kirjaamisvalmentajien 
näkemyksistä kirjaamisosaamisen tilanteesta ja 
kirjaamisvalmentajien valmiuksista valmentaa 
henkilöstöä. Soite valmisteli Kanta –palveluihin 
liittymisen projektin. 
 

Arvio 5. Edistää käytännön 
hyvinvointiosaajien, 
tutkimus-, koulutus-ja 
kehittämistoimijoiden 
verkoston 
muodostumista (ml. 
ylläpito)  
  
Vahvistaa hyvinvoinnin 
kestävän kehittämisen 
ja tutkimuksen 
alueellista rakennetta 
 

Sosiaali- ja hyvinvointialan 
toimijoiden osaamisen tukeminen 
ja verkostoitumisen edistäminen 
 

Osaamiskeskuksen perustoimintana: 
1.sosiaalisen/sosiaalityön näkökulman vahvistamisena 
maakunnallisessa monialaisessa ja monitoimijaisessa 
yhteistyössä ja integraatiossa 
2. sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden 
esiintuomisensa 
3.vaikuttamisena uudistuvaan lainsäädäntöön –ja 
kehittämisohjelmiin 

 
Soiten sosiaalityön ajankohtaispäivän 21.2.2019  
suunnittelussa ja toteutuksessa mukana  
 
Dialogisten menetelmien maakunnallisen 
verkoston koordinointi sisällytettiin SONet 
BOTNIAn kehittämissuunnittelijan työhön 8/19. 
Toimintamallin valmistelua. Vuoden aikana 
toteutui 10 verkostodialogia. 
 
Sote-maku –uudistuksen valmistelussa aloitetun 
TKIO –alkukartoituksen aineiston työstämistä. Jäi 
kesken ja valmistuu vuonna 2020. 
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Kansainvälisen sosiaalityön päivän merkeissä 
Sosiaalityön ajankohtaispäivän 20.3. valmisteluun 
ja järjestämiseen osallistuminen. Yhteistyössä 
Centria amk:n ja Jyväskylän yliopiston Kokkolan 
yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa  
 

Arvio 7. Kestävän 
kehittämisrakenteen 
integroituminen 
sosiaali-ja 
terveydenhuollon 
eheäksi 
kokonaisuudeksi.  
 

Alueellisten tutkimuspohjaisten 
tiedontuotannon ja kestävän 
kehittämisen rakenteiden 
tukeminen 
Alueelliset rakenteet 
tietotuotannolle ja kehittämiselle 
 (TKI&O ja OT) 
 

Osaamiskeskuksen perustoimintana: 
1.sosiaalisen/sosiaalityön näkökulman vahvistamisena 
maakunnallisessa monialaisessa ja monitoimijaisessa 
yhteistyössä ja integraatiossa 
2. sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden 
esiintuomisensa 
3.vaikuttamisena uudistuvaan lainsäädäntöön –ja 
kehittämisohjelmiin 
 

Soiten kehittämisyksikön toimintamallin 
kehittämistiimissä päivitettiin yksikän eri 
tehtäväalueet ja tiedotus. SONet BOTNIA on yksi 
tehtäväalueista.  4/19. 
 
Sosiaalihuolto osana tulevaisuuden sote-keskusta 
– Sosiaalihuollon tulevaisuus seminaari/työpajaan 
4.11. osallistuminen Oulussa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TKIO-yhteistyön valmistelu 
toivottavasti jatkuu ja 
selkiytyy Lape-hankkeen ja 
OT-keskustoiminnan 
valmistelun jälkeen 

Arvio  9. Kehittää ja 
systematisoi alueellista 
tiedontuotantoa 
-tiedon tuotannon ja 
tiedolla johtamisen 
sisällöt 
osaamiskeskustyössä 
 

Sosiaalialan alueellisen 
tiedontuotannon vahvistaminen: 
tutkimustietopohjan, sosiaalityön 
sekä muun sosiaalitieteellisen 
tutkimuksen vahvistaminen sote-
ja maakuntauudistuksen tukena 
  
  
Sosiaalialan ja monialaisen 
tiedonhallinnan sekä tiedolla 
johtamisen edistäminen 
 

Osaamiskeskuksen perustoimintana: 
1.sosiaalisen/sosiaalityön näkökulman vahvistamisena 
maakunnallisessa monialaisessa ja monitoimijaisessa 
yhteistyössä ja integraatiossa 
2. sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden 
esiintuomisensa 
3.vaikuttamisena uudistuvaan lainsäädäntöön –ja 
kehittämisohjelmiin 

 
Paljon palveluita käyttävien 
monipalveluasiakkaan prosessin työstäminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projekti jatkuu 2020 puolella 
todennäköisesti osana Soiten 
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yhteistyössä Soiten kehittämispalvelut, talous- ja 
tilastotiimi  
Vaikuttavuus  
 
Keski-Pohjanmaan monialaisen kehittämisyksikön 
alkukartoitus –aineistosta loppuraportti 
kehittämisrakenteista ja johtamisesta.  Aineiston 
pohjalta valmistetaan vielä raportti sote-TKI –
näkökulmasta. Valmistelijat Iiris Jurvansuu ja 
hyvinvointikoordinaattori Tuija Tuorila. 
 
Osallistuttiin hyte –toimintaa koskevan 
innovaatioekosysteemin hankevalmisteluun. 
Harmillisesti hanke jäi ilman kuntarahoitusta. 
Suunnittelu yhteistyössä Jyväskylän yliopisto/ 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Soiten ja 
kuntien Hyte –toimijoita. 
 

Tulevaisuuden sote-keskus –
hanketta  
 
 
Maku-uudistuksen jälkeen 
hyödynnettävästä aineistosta 
raportti valmistuu 2020. 
 
 
 
 
Hankesuunnitelman toivotaan 
toteutuvan jollakin tavoin 
lähivuosina. 

Arvio 11. Hyödyntää omassa 
toiminnassaan sekä 
osaamiskeskusverkostossa 
pohjoismaisen yhteistyön 
erityisasiantuntijuutta. 
 

Pohjoismainen erityistehtävä 
 

 

SONet BOTNIA järjesti opintomatkan Tanskaan 4.-
5.12. Tutustumiskohteet ja aiheet koskivat 
sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiotoiminnan rakenteita ja sisältöä 
Tanskassa. 
 
Kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu sai 
osallistua tähän antoisaan opintomatkaan.  
Matkasta on valmistumassa erillinen raportti.  
 
Matkalla saatuja asiantuntijakontaktia tultaneen 
hyödyntämään 2020 pohjalaisten päihdepäivien 
tapahtumassa Kokkolassa. 
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Arvio 13. Edistää toiminta-
alueensa ihmisten 
hyvinvointia ja 
sosiaalisten oikeuksien 
toteutumista 

Järjestöjen ja julkisen sektorin 
kumppanuus 

 

Osaamiskeskuksen perustoimintana: 
1.sosiaalisen/sosiaalityön näkökulman vahvistamisena 
maakunnallisessa monialaisessa ja monitoimijaisessa 
yhteistyössä ja integraatiossa 
2. sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden 
esiintuomisensa 
3.vaikuttamisena uudistuvaan lainsäädäntöön –ja 
kehittämisohjelmiin 
 

SONet BOTNIA osallistuu Soiten asiakasraatien 
kehittämistyöryhmään, jossa kehittämis-
suunnittelija on puheenjohtajana. Työryhmä on 
laatinut Asiakasraatitoiminnan vuosiraportin 
2019.  
 

VERNA –hankkeessa- sote-järjestöjen 
neuvontapisteen avajaiset Keski-Pohjanmaan 
keskussairaalassa 6/19, STEA –rahoitus, hallinnoi 
Kosti ry 
Järjestö 2.0 –hankkeessa yhteistyötä, STEA-
rahoitus, hallinnoi Kosti ry 
 
DIKATA –hankkeen yhteistyö Keski-Pohjanmaan 
kesäyliopiston kanssa. Tiedotusta hankkeesta.  
 
STEA –hankevalmistelun tukea Kosti ry:n, 
Aivoliiton, Näkövammaisten liiton, 
Kehitysvammaliiton ja FDUV:n valmistelemiin 
hankkeisiin.  
 
MONIOS –hankevalmistelu, ESR, hallinnoi Centria 
amk. Kielteinen päätös päärahoittajalta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nykyisten asiakasraatien 
toimikausi päättyy 2020 
lopussa ja uudet rekrytoidaan 
syksyllä. 
 
 
Verna –toiminta muuttuu v 
2020  OLKA –toiminnaksi ja on 
saanut STEA –rahoituksen. 
Hallinnoi Kosti ry.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


