Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden
(LAPE) kehittämishankkeen
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UUTISKIRJE
helmikuu 1/2018
Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen uutiskirjeessä kerrotaan hankkeen ajankohtaisia asioita. LAPEmuutosohjelma koskee kaikkia lasten ja perheiden parissa toimivia. Olethan osaltasi varmistamassa
tiedonkulkua organisaatiossasi.
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Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen kiteytti osuvasti taannoin julkaistussa blogissaan (Sitra 18.1.2018), että helikopterista käsin kokonaisuutta tarkastellessa
muutostarve näyttäytyy ilmeisempänä kuin omalla pienellä peltotilkulla.
Lasten ja perheiden palveluissa on erityisen tärkeää nähdä kokonaisuus,
on kyse sitten asiakkaan kohtaamisesta, verkoston kanssa työskentelystä
tai johtamisesta. Arjen työssä ja kiireessä olettamamme kokonaisuus voi
jäädä helposti kapeaksi. Kokonaisuuden hahmottamisen nälkään on myös
julkaistu Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen väliraportti osoitteessa
http://uusiep.fi/tutustu/hankkeet. Tässä uutiskirjeessä kehittämiskokonaisuuksien lisäksi pääsette kuulemaan myös eteläpohjalaisten perheiden
kehittämistoiveita palveluihin liittyen. Alla on kuvattuna käynnissä olevia
toimenpiteitä maakunnassa. Kartta tulee täydentymään kevään kuluessa.
Satu Mäki-Fossi, hankekoordinaattori
Kuva: LAPEmuutosohjelman
pilotoinnit ja käyttöönotot EteläPohjanmaan maakunnassa (1.2.2018)
2017–2018.
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Tukea lasten hyvinvointiin ja yhdenvertaiseen kehitykseen
Etelä-Pohjanmaalla käynnistyy kevään 2018 aikana varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Ihmeelliset
vuodet -ryhmänhallintamenetelmä ja lähinnä perheneuvoloiden käyttöön tulevat Ihmeelliset vuodet ohjelman vanhemmuusryhmä-koulutukset. Koulutusten toteutuksesta vastaa Suomen Mielenterveysseura.
Menetelmien vaikuttavuuden arvioinnin on toteuttanut Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA, jonka
toiminta oli eduskunnan 100-vuotisjuhlaistunnossa 5.12.2017 huomioinnin kohteena. Juhlapäätöksellään
eduskunta mahdollisti merkittävän panoksen säätiön toiminnan kehittämiseen antamalla suostumuksensa
säätiön pääomittamiselle 50 miljoonalla eurolla.
Lastensäätiö ITLA:n toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden
hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. LAPE-muutosohjelman tavoitteita vastaavasti säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.
Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä ja -vanhemmuusryhmä-koulutukset laajentuvat koko
maakuntaan ja tulevat sekä kuntien että tulevan maakunnan lapsiperhepalveluissa toimivien käyttöön.
Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä tuo positiivisia ja ennakoivia
ryhmänhallintastrategioita ammattilaisten arkeen. Sen avulla edistetään lasten sosiaalisia taitoja, tunteiden säätelyä ja kouluvalmiutta sekä pyritään vähentämään aggressiivista, häiritsevää
ja levotonta käytöstä ryhmässä. Menetelmän kautta kasvattaja saa käyttöönsä positiivisia ja ennakoivia ryhmänhallintastrategioita suunnitelmallisesti, mikä
tukee kokemusta työn hallinnasta ja
tätä kautta myös ammattilaisen työssä
jaksamista. Ihmeelliset vuodet -ohjelman
vanhemmuusryhmä-koulutukset
on tarkoitettu 3–12-vuotiaiden käytöksen pulmien ja häiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Tarkoituksena on edistää vaikuttaviksi todettuja kasvatusmenetelmiä ja tukea vanhempia lapsen kasvuun liittyvissä tuentarpeissa.
Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä ja -vanhemmuusryhmä-koulutukset laajentuvat koko maakuntaan ja tulevat sekä kuntien että tulevan maakunnan lapsiperhepalveluissa toimivien käyttöön. Luo luottamusta – suojele lasta -verkkokoulutuksen ja -oppaan rinnalla ne ovat muodostamassa ammattilaisille keskinäistä vuorovaikutusta tukevaa yhtenäistä tietopohjaa ja kieltä, mistä koituu hyötyä ennen kaikkea lapsille
ja perheille, kun he kohtaavat eri tilanteissa samasta viitekehyksestä ja samoin käsittein asioita lähestyviä
ammattilaisia. Osaltaan menetelmät ovat luomassa pohjaa maakunnan TKKI-rakenteeseen sisältyvälle henkilöstön yhtenevien työmenetelmien ja osaamisen kehittämiselle sekä uusille tavoille toteuttaa laajoille työntekijäryhmille suunnattua koulutusta.
Eija Ala-Toppari-Peltola
Lape-muutosagentti

Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi: Selvitys lapsi-, nuoriso
ja perhepalveluiden toteuttamisesta uudessa toimintaympäristössä
-raportti on julkaistu 7.2. STM:n ja OKM:n verkkosivuilla.
http://stm.fi/julkaisut
http://minedu.fi/julkaisut

Perhekeskustoimintamalli
Perhekeskustoimintamallissa yhdyspintoja syntyy
maakunnan sote-palvelujen, kunnan sivistyspalvelujen (varhaiskasvatus ja koulu) ja muiden terveyttä
ja hyvinvointia edistävien palvelujen sekä järjestöjen ja seurakuntien palvelujen välille. Lapset ja perheet odottavat sujuvaa palvelua, hyvää yhteistyötä toimijoiden välille sekä apua ja tukea nopeasti ja
laadukkaasti. Hihat on kääritty, kehittämistyö on
Etelä-Pohjanmaalla täydessä vauhdissa. Yhteistyörakenteista ja käytännöistä sovitaan eri toimijoiden
kesken. Toimintakulttuuria uudistetaan Lapen toimintaperiaatteiden avulla. Lapset, nuoret ja perheet otetaan mukaan toimintaa arvioimaan ja
kehittämään.
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Perhekeskustoimintamalli on lähipalvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut
hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä
edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut.

Kuva: Mitä perhekeskus tekee?

Kuva: Perhekeskuksen palveluverkosto
Etelä-Pohjanmaalla perhekeskustyöryhmät ovat
aloittaneet työskentelynsä monialaisesti lasten,
nuorten ja perheiden hyväksi maakunnan kahdeksalla alueella, joihin perhekeskusta rakennetaan.
Kansallisen ohjauksen mukaan työryhmässä tulee
olla asiantuntija sosiaali-, terveys- ja sivistystoimesta,
järjestöistä ja seurakunnasta. Työryhmään tulee
kuulua monikulttuurisuuden asiantuntija sekä asiakaskehittäjä, esim. kokemusasiantuntija tai asiakasraati. Asiakasymmärryksen lisääminen on yksi perhekeskustoimintamallin kehittämisen avainasioita.
Palvelujen käyttäjien ääni tulee kuulua vahvana,
jotta työtä tehdään oikeaan suuntaan.
Perhekeskusavainhenkilöistä koostuva maakunnallinen työryhmä tuo yhteen asiantuntijat jokaisesta
maakunnan kahdeksasta perhekeskustyöryhmästä.
Alueellisen kehittämisen ohella kuljemme koko ajan
myös kohti yhteistä maakuntaa. On tärkeää nostaa
esiin toimivia malleja ja käytäntöjä sekä tavoitella
entistä tasalaatuisempia ja yhtenäisempiä palveluja läpi maakunnan.

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, eroauttaminen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ovat EteläPohjanmaalla kehittämistyön keskiössä kansallisen
ohjauksen mukaisesti. Eroauttamisen palveluja
vahvistetaan maakunnassa toteuttamalla kevään
ja syksyn 2018 aikana kaksi MLL Tampereen osaston
kehittämän konseptin mukaista Eron edessä -illat
luentosarjaa.
Eron edessä -illat
MLL Perhekeskus Kivirikon tiloissa Seinäjoella
17.4., 26.4., 4.5., 15.5. ja 21.5.2018, klo 18.00–20.00
Kevään 2018 luentosarja käsittää viisi avointa iltaluentoa, johon ovat matalalla kynnyksellä tervetulleita kaikkialta Etelä-Pohjanmaan maakunnasta
niin eroprosessin eri vaiheissa olevat kuin heidän
läheisenä sekä lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset ja alan opiskelijat. Luentojen
teemoina mm. parisuhteen päättyminen, eron
myötä muuttuva isyys ja äitiys, yhteistyövanhemmuuden rakentaminen, lapsen näkökulma eroprosessissa, miten tukea lasta ja nuorta, erossa sovittavat asiat, väkivalta erotilanteissa sekä uusperhe.
Eron edessä -iltoja on toteuttamassa laaja asiantuntijoiden kattaus julkisista ja yksityisistä palveluista,
seurakunnasta sekä eri järjestöistä. Luentosarjan
toteutus on osoitus hallintorajat ylittävän yhteistyön
voimasta ja moninaisuudesta. Luennoista tullaan
tiedottamaan tarkemmin maaliskuun aikana luentoteemojen täsmennyttyä.

Toimintakulttuurin muutos
Toimintakulttuurin muutosta tehdään läpileikkaavasti Lape-hankkeessa. Kun luodaan lapsiystävällistä hallinto- ja toimintakulttuuria, kaikkea toimintaa ohjaavana periaatteena tulee olla YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja sen yleisperiaatteet.
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet:





Lapsen edun ensisijaisuus
Lapsen oikeus esittää omat näkemykset sekä tulla
kuulluksi
Syrjinnän kielto – yhdenvertaisuus
Oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen

Yhteistä lapsikäsitystä vahvistetaan mm. yhteisillä
koulutuksilla. Jokainen lapsen ja perheen kanssa
toimiva voi työyhteisönsä kanssa käydä läpi Luo
luottamusta – suojele lasta -verkkokoulutuksen tai
sen eri osioita. Koulutukseen liittyy opas koulutuksen
läpikäymiselle. Myös aikaisemmin esitetty Kasvun
tuen kautta saatava koulutus sekä lastensuojelun
systeeminen toimintamalli luovat maakuntaan yhteistä työskentelytapaa lasten kanssa toimiville.
Lapsen osallisuus on huomioitu vahvasti eri kehittämisen alueilla. Eri työryhmissä on mukana sekä
asiakaskehittäjiä että kokemusasiantuntijoita. Perhekeskuskehittämisessä on huomioitu esikouluikäisiä
ja kuudesluokkalaisia lapsia. Lapset ja nuoret ovat
saaneet äänen kuuluville myös erityispalveluissa.
Lapsiperheiltä on kysytty sähköisesti palveluista.
Maakunnallisessa Lape-ryhmässä on myös nuorisovaltuuston edustaja. Maakunnan kanssa toteutettiin tammikuulla 2018 nuorisovaltuustoille tapaaminen. Tapaamisessa kuntien nuorisovaltuuston jäseniä oli kuulemassa sote- ja maakuntauudistuksesta,
siitä miten lasten ja perheiden palvelut uudistuvat
sekä maakunnallisen nuorisovaltuuston kokoamisesta.
Syksyllä 2017 käynnistettiin lapsiystävällisen toimintakulttuuriin liittyviä pilotteja. Kahdella pilottialueella (Alajärvi ja Ilmajoki) toiminta käynnistyy toteuttamalla lapsivaikutusten arviointia. Lapsivaikutusten
arviointi LAVA tulee tehdä lapsiin kohdistuvissa
päätöksissä, jolloin arvioidaan lasten oikeuksien
toteutumista ja voidaan kartoittaa, millaisia hyötyjä
ja haittoja päätettävällä asialla ja toiminnalla on
lapsille. Ilmajoella lapsivaikutusten arviointi toteutetaan palveluverkon osalta vuoden 2018 aikana.
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Alajärvellä LAVA toteutetaan helmikuulla 2018
osana sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkkomuutosta, johon liittyvät kyselyt ovat lähdössä helmikuun alussa lapsille, huoltajille ja henkilöstölle.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa varsinaisen LAVA:n
kohdetta tarkennetaan tuonnempana. Lapualla
vahvistetaan lasten osallisuutta osana päätöksentekoa. Syksyllä toteutettiin kolmella koululla ideointipäivä lasten kanssa osana uuden koulurakentamisen tilaohjelmaa.
Lapsiystävälliseen toimintakulttuuriin liittyy perheystävällisen työpaikka -toimintamallin kehittämistyö.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pilotissa tulevan kevään aikana toteutetaan esimiesvalmennusta tähän liittyen. Myös maakuntaan siirtyville organisaatioille ja yrityksille on tulossa esimiesvalmentajakoulutus, jossa koulutetaan valmentajapari pitämään esimiesvalmennusryhmiä työpaikallaan.
STM:n ja THL:n Perheystävälliset työpaikat kehittämisverkoston järjestämä Puimala pidetään
Seinäjoella toukokuussa 2018
Seinäjoella järjestetään 9.2.2018 ”Toimintakulttuurin
”tomutus” – kohti uudistuvia lasten ja perheiden
palveluja kunnassa ja maakunnassa” -seminaari,
jossa ”tomutetaan” palveluiden kokonaisuutta alkaen päätöksenteosta ja sen perusteista jatkuen
käytännön toteutukseen ja toimintaan. Alustajat
ovat lasten ja perheiden palveluiden kehittäjien
kansallista kärkikaartia lasten oikeuksien, lapsibudjetoinnin sekä vaikuttavuuden ja lapsivaikutusten
arvioinnissa.

Kansallisesti on laadittu ensimmäinen versio Lapsiystävällisen maakunnan ohjeistuksesta (ks. kuva).
Ohjeistus perustuu kuuden maakunnan pilotteihin,
jota Unicef koordinoi Lape-muutosohjelmassa.
Ohjeeseen on koottu hallinnon ja päätöksenteon
toimintatapoja, jolla varmistetaan lapsen oikeuksien toteutuminen tulevassa maakunnassa ja kunnassa.
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Erityis- ja vaativan tason
palvelut
Osallisuus kantavana voimana erityis- ja vaativan
tason palveluiden kehittämisessä
Erityispalveluiden kehittäminen on lähtenyt liikkeelle
asiakaskehittäjien näkemyksistä keväällä 2017, jolloin vanhempien ja nuorten ryhmät kokoontuivat
lastensuojelulaitostoiminnan kehittämiseen liittyen.
Perhehoidon kehittämisessä on huomioitu lasten ja
nuorten ääni. Teemoina on noussut esiin mm. yksilöllisyys, kriisin huomioiminen sekä tavallinen arki
sekä siinä oleva läsnäolo. Aina ei tarvitse jutella
vaikeista asioista, ja ammattilainen voi jutella vastavuoroisesti, tavallisesti.
Valmistelussa on perhekuntoutuksessa olleiden
vanhempien asiakaskehittäjäryhmä. Perhekuntoutuksesta on vähän tutkimustietoa eikä asiakkaiden
kokemuksia myöskään ole kartoitettu laajasti. Siksi
olisikin tärkeää, että saisimme perhekuntoutuksessa
olleiden vanhempien näkemyksiä kehittämistyön
pohjaksi. Vinkkaa vanhemmalle ja ota yhteyttä
erityispalveluiden hanketyöntekijään:
Ryhmän kokoontumiset:
4.4.2018 klo 18–20 Toimintojen talo (tutustuminen)
11.4.2018 klo 18–20 Toimintojen talo (kuntoutuksen alkaminen)
18.4.2018 klo 18–20 Toimintojen talo (kuntoutuksessa oleminen)
25.4.2018 klo 18–20 Toimintojen talo (kuntoutuksen päättyminen)

Erityispalveluiden yhdessä tekeminen ja jalkautumisen mahdollisuudet
Erityis- ja vaativan tason palveluiden työryhmässä
on pohdittu lasten- ja nuorisopsykiatrian, lastensuojelun ja vammaispalveluiden erityispiirteitä ja yhdessä tekemistä. Kevään 2018 ohjelmassa on konkreettisten kokeilujen lisääminen yhdessä tekemisen
suuntaan. Pyrkimyksenä on vähentää erillisiä arvioita silloin, kun voidaan tehdä yhdessä.
Yhdessä tekemisen pilotteina on käynnissä Seinäjoella Vipu-pilotti palvelutarpeen arviointiin liittyen.
Tavoitteena on nopea reagointi yhteydenottoihin,
asiakkaiden ja eri ammattilaisten yhteinen arviointi
sekä arvioinnin laajuuden tarkempi tarkastelu.

Vipu-pilotissa työntekijöiden kokemukset ovat rohkaisevia. On voitu keskittyä enemmän niihin arviointeihin, joissa laajempaa selvittelyä on tarvittu. Monissa tilanteissa palveluohjaus on ollut riittävää.
Ilahduttavaa on myös se, että työparityötä yli hallintorajojen tapahtuu entistä enemmän.
Hankkeessa yhdessä Eskoon kanssa laadittu verkoston yhteinen suunnitelma -pohja on kokeilussa parhaillaan maakunnassa. Systeeminen lastensuojelu
on leviämässä Seinäjoen ja Kurikan pilottien lisäksi
Lapualle ja KuusSoteen.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja lasten- ja nuorisopsykiatrian välinen perhekuntoutuspilotti on edennyt suunnitellusti. Tavoitteena on psykiatrian ja lastensuojelun yhteinen arviointi sekä asiakkaan toimijuuden esille nostaminen. Myös lapsen ja nuoren
ääni pyritään saamaan entistä enemmän kuuluviin.
Pilotista tehdään käsikirja YAMK-opiskelijan toimesta ja esittelimme sitä myös kansallisesti Lape-päivillä
6.2.2018. Esityksen tallenne tulee myöhemmin saataville THL:n verkkosivuille.
Erityisesti hyvä arki
Lastensuojeluyksiköissä, sijaisperheissä ja perhekodeissa tehdään hyvää arkea yhdessä lasten, nuorten ja vanhempien kanssa. Kun lapsi ei voi asua
kotona, ollaan aina erityisen kokemuksen äärellä.
THL on tuonut kehittämistyön pohjaksi Lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnuksen
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-866-1, jota työstetään Etelä-Pohjanmaalla monin paikoin. Laitostoimijoiden työryhmässä raporttia käsitellään opintopiirissä seuraavaksi 8.3.2018 klo 9–11.
Seinäjoelle perustettavaa uutta lastensuojelulaitosta varten EP LAPE tekee Käsikirjan. Siinä huomioidaan tutkimustieto sekä asiakkaiden ja ammattilaisten tieto. Käsikirja julkaistaan syksyllä 2018 ja se
tulee olemaan kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä. Hyvän kohtaamisen avaimet ja palveluiden
yhteensovittaminen eivät ole kenenkään omistuksessa.
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Kysely lasten ja perheiden palveluiden kehittämisestä
Etelä-Pohjanmaalla
Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden (LAPE) kehittämishanke on laatinut maakunnan asukkaille suunnatun kyselyn, jolla kerätään mielipiteitä ja ehdotuksia lasten, nuorten ja perheiden palvelujen
kehittämiseksi. Kyselyn teemat liittyvät lapsiperhepalveluihin, vanhemmuuden tukeen, eroauttamiseen ja
erityispalveluihin. Kysely on ollut avoinna syyskuusta 2017 lähtien ja vastauksia on tammikuun loppuun
mennessä kertynyt 78 kappaletta. Nyt onkin hyvä aika tehdä lyhyt yhteenveto siitä, minkälaisia mielipiteitä ja
kehittämisehdotuksia on tähän mennessä noussut esiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat
Sos15BCD ja Sos16A ovat olleet analysointityössä korvaamaton apu, joten siitä suuri kiitos heille.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintatapoja ja -kulttuuria koskevissa mielipiteissä ja kehitysehdotuksissa nousi esille, että palvelujen halutaan olevan helposti saatavilla saman katon alta ja lähellä asiakkaan omaa asuinpaikkaa. Kynnys palveluun hakeutumiselle on tehtävä matalaksi ja painopisteen tulisi olla
ennaltaehkäisevässä työssä. Myös moniammatillisen yhteistyön ja asiakaslähtöisen tulokulman tulisi olla
itsestään selvää. Lisäksi toivottiin enemmän edullisia tai ilmaisia harrastusmahdollisuuksia ja muuta ohjattua
toimintaa.
"Hankalinta on lähteä kotoa ja hakeutua palvelun pariin. Kynnys on oltava matala, vastaanotto
sellainen, että heti ovella tietää olevansa tervetullut ja oikeassa paikassa."
Tukea parisuhteisiin, vanhemmuuteen ja erotilanteisiin vastaajat kaipasivat eniten tukipalvelujen muodossa.
Näitä ovat esimerkiksi parisuhde- ja perheterapia, perheleirit, perhevalmennukset, yhdistysten apu, kaikenlainen vertaistuki, luennot ja parisuhdeillat. Vastaajat pitivät tärkeänä, että kynnys avun saamiseen on
matala ja että ongelmiin puututaan rohkeasti jo varhaisessa vaiheessa. Myös turvaverkkojen tärkeyttä
korostettiin ja lisäksi mainittiin palveluista tiedottamisen tärkeys, moniammatillisuus sekä tuen tärkeys erotilanteiden jälkeen esimerkiksi eroryhmien muodossa.
Kysyttäessä siitä, miten varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset voivat olla paremmin lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tukena, korostui vastauksissa toive tiiviistä yhteistyöstä eri osapuolten välillä. Erityisen tärkeänä
pidettiin myös sitä, että oppilaitoksissa puututtaisiin entistä herkemmin ja nopeammin ongelmiin, kuten
koulukiusaamiseen. Myös resursseja toivottiin lisää ja erityisesti työntekijäpulaa pidettiin ongelmana. Lisäksi
nykyiset ryhmäkoot koettiin liian suuriksi.
Lasten ja nuorten erityispalveluita koskevissa mielipiteissä ja kehitysehdotuksissa nousivat esiin erityisesti
ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. Asioihin tulisi puuttua jo varhaisessa vaiheessa ja resursseja tulisi
lisätä ennaltaehkäisevään työhön. Myös kynnystä pitäisi madaltaa tuomalla erityispalvelut lähemmäs muita
palveluja ja asiakkaita. Lisäksi yksilölliset tarpeet, taustat ja toiveet tulisi ottaa paremmin huomioon ja tukea
erityislapsiperheitä nykyistä enemmän.
Viimeisessä kysymyksessä tiedusteltiin lasten ja perheiden palveluihin liittyviä
muita kehittämisajatuksia. Tässäkin kohdassa nousivat esiin erityisesti ennalta
ehkäisevät matalan kynnyksen palvelut. Myös sitä pidettiin tärkeänä, että
palvelut ovat perheiden lähellä ja että ammattilaiset jalkautuvat perheisiin
eikä toisinpäin. Lisäksi toivottiin enemmän koko perheelle suunnattuja
yhteisiä tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia.
Kysely jatkuu tämän vuoden loppuun saakka, joten myös sinulla on vielä
hyvin aikaa kertoa mielipiteesi ja antaa kehittämisehdotuksia, jos et ole sitä
vielä ehtinyt tehdä. Kyselyä suositellaan jaettavaksi erityisesti neuvoloissa,
varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.
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Tulevat tapahtumat
9.2.2018
22.3.2018
17.5.2018
14.6.2018
4.10.2018

Etelä-Pohjanmaan LAPE-seminaari: Toimintakulttuurin ”tomutus” – Kohti uudistuvia lasten ja
perheiden palveluja kunnissa ja maakunnassa: Seinäjoki Frami B
Maakunnallinen LAPE-ohjausryhmä
Etelä-Pohjanmaan LAPE-seminaari (teema tarkentuu)
Maakunnallinen LAPE-ohjausryhmä
Etelä-Pohjanmaan LAPE-seminaari (teema tarkentuu)

Valtakunnalliset tapahtumat:
8.3.2018
LAPE Perhekeskustyöpaja
12.3.2018
LAPE-muutosohjelman III konferenssi – Osaamisen uudistaminen
23.–24.4.2018 Valtakunnalliset LAPE-päivät
24.4.2018
LAPE Perhekeskustyöpaja
30.–31.8.2018 Valtakunnalliset LAPE-päivät
lokakuu 2018
Valtakunnalliset LAPE-päivät, tarkka päivämäärä varmistuu lähempänä
2.11.2018
Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen lähestymistapoja ja metodologiaa -seminaari
26.–27.11.2018 LAPE-muutosohjelman IV konferenssi – Miten tästä eteenpäin?

Ollaan yhteydessä!
http://uusiep.fi/tutustu/hankkeet/#etela-pohjanmaan-lape-hanke
#lapemuutos #eplape
Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki (Frami D, 3. krs, tila D330)
Eija Ala-Toppari-Peltola, lape-muutosagentti
Satu Mäki-Fossi, hankekoordinaattori
Auli Romppainen, toimintakulttuurin muutos
Heli Mäki, perhekeskustoimintamalli
Emmi Tietäväinen, perhekeskustoimintamalli
Noora Aarnio, erityis- ja vaativan tason palvelut

p. 044 4255 415, eija.ala-toppari-peltola@seinajoki.fi
p. 044 4255 606, satu.maki-fossi@seinajoki.fi
p. 044 4255 979, auli.romppainen@seinajoki.fi
p. 044 4255 722, heli.maki@seinajoki.fi
p. 044 425 5920, emmi.tietavainen@seinajoki.fi
p. 044 4255 704, noora.aarnio@seinajoki.fi

Tilaa uutiskirje >>

Peruuta uutiskirje >>

