Toimintakulttuurin ”tomutus” –
kohti uudistuvia lasten ja perheiden
palveluja kunnissa ja maakunnassa
Etelä-Pohjanmaan LAPE –seminaari
luottamushenkilöille, viranhaltijoille sekä kaikille lasten ja perheiden
parissa toimiville tahoille (kunnat, seurakunnat, järjestöt, yksityiset
toimijat, opiskelijat jne.)

Perjantaina 9.2.2018, klo 8.30-16.00
Frami B, auditorio 2 (Kampusranta 9B, Seinäjoki)

OHJELMA
8.30-9.00

Kahvi, ilmoittautuminen

9.00-9.15

Toimintakulttuurin ”tomutuksen” vaiheita Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalveluissa
Lape-muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola

9.15-10.15

Vaikuttavuuden sekä tietopohjan vahvistaminen lapsiperhepalveluissa

10.15-10.45

Monialainen, vaikuttava työskentely lähellä perhettä

Lape ohjausryhmän pj., Lape hankejohtaja Maria Kaisa Aula, STM
Psykiatrian erikoislääkäri Lars Lindholm, EPSHP
Sairaanhoitaja, perheterapeutti Marja Jokiaho, EPSHP

10.45-11.45

”Miten niin lapsen oikeudet?” – Miten lapsen oikeudet huomioidaan johtamisessa?

11.45-12.45

Lounas (omakustanteinen)

12.45-13.45

Lapsiystävällisen kunnan ja maakunnan tunnusmerkit

Lakimies, erityisasiantuntija Kirsi Pollari, Lastensuojelun Keskusliitto
Ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist, Lastensuojelun Keskusliitto

Lape muutosohjelman ohjausryhmän jäsen, strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinna

13.45-14.45

Hintalappu sen kertoo – Miten lapsibudjetoinnin temppu tehdään?

14.45-15.30

Kohti parempia päätöksiä lapsivaikutuksen arviointia hyödyntäen

Kehittämis- ja laatupäällikkö Elina Välikangas, Oulun kaupunki
Lape projektipäällikkö Kati Honkanen, THL

15.30-16.00

Kahvin äärellä yhteistä pohdintaa päivän päätteeksi

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Seminaari:

Toimintakulttuurin ”tomutus” - kohti uudistuvia lasten ja perheiden
palveluja kunnissa ja maakunnassa

Aika:
Paikka:

perjantai 9.2.2018
Frami B auditorio 2, (Kampusranta 9B, 60100 Seinäjoki)

P-paikoitus: Framin alueella on maksullinen pysäköinti (klo 8-16).
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen ma 5.2.2018 mennessä osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/A3CEAE216DFBEC59.par
Erityisruokavalioiden lisäksi pyydetään mahdollisia muita toiveita tai huomioita osallistumisen onnistumiseksi.
Kohderyhmänä: luottamushenkilöt ja päättäjät sekä esimiehet mm. sivistystoimesta, perhe- ja sosiaalityöstä
sekä terveydenhuollosta, mutta myös muut lasten ja perheiden parissa työskentelevät ammattilaiset/tahot,
hyte-työ, maakunnan ja kuntien lape-ryhmät, järjestöt, harrasteseurat, seurakunnat, yksityiset toimijat,
kokemustoimijat, opiskelijat, jne.
Tarkoitus:

Tiedottaa LAPE-muutosohjelman kansallisista tavoitteista ja niiden toimeenpanosta sekä
vahvistaa lapsiystävällisen toimintakulttuurin osaamista Etelä-Pohjanmaalla

Järjestäjä:

Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden (LAPE) kehittämishanke

Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke LAPE-hanke 2017 - 2018

Muutosagentti: Eija Ala-Toppari-Peltola, eija.ala-toppari-peltola@seinajoki.fi

Hankekoordinaattori: Satu Mäki-Fossi, satu.maki-fossi@seinajoki.fi
Hanketyöntekijät
Auli Romppainen (toimintakulttuurin muutos), auli.romppainen@seinajoki.fi
Heli Mäki (perhekeskus-toimintamalli), heli.maki@seinajoki.fi
Emmi Tietäväinen, (perhekeskus-toimintamalli), emmi.tietavainen@seinajoki.fi
Noora Aarnio (erityis- ja vaativan tason palvelut), noora.aarnio@seinajoki.fi

www.uusiep.fi

