Tehdään yhdessä!
– Tukea nopeasti, monitoimijaisuutta
tarpeen mukaan
Etelä-Pohjanmaan LAPE-seminaari
lasten ja perheiden parissa toimiville tahoille (viranhaltijat,
luottamushenkilöt, kunnat, seurakunnat, järjestöt, yksityiset toimijat,
opiskelijat jne.)

to 17.5.2018 klo 8.30–15.30
Kokoustila 270A Seinäjoki Areena (Kirkkokatu 23, Seinäjoki)

OHJELMA, aamupäivä
8.30–9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa! Päivään virittäytyminen monitoimijaisella pää- ja osahankkeiden
tervehdysvideolla
hankekoordinaattori Satu Mäki-Fossi, Etelä-Pohjanmaan LAPE

9.20

Pyydä apua -nappi ja Lupa auttaa -palveluasenne
LAPE-muutosagentti Mikko Hulkkonen, Varsinais-Suomen Lupa auttaa! -hanke,
Raision kaupungin perhepalvelujen johtaja

9.50

Kun lapsen sisälle sattuu – ihmeet tapahtuvat arjessa
kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Pesäpuu ry
kehittämispäällikkö Hanna-Leena Niemelä, Pesäpuu ry

10.30

Tauko

10.45

Monialainen ja monitoimijainen arviointi ja avun antaminen sekä CAARS
erityisasiantuntija, lastenpsykiatri Jukka Mäkelä, THL

11.45–12.45

Lounas (omakustanteinen)

OHJELMA, iltapäivä alku
12.45–13.45

Monitoimijaisuus kuuluu kaikille
Lapset puheeksi – Yhteinen menetelmä eri toimijoiden kesken rakentamassa yhteistä
ymmärrystä
Mervi Kuparinen, psykiatrinen sairaanhoitaja, pari- ja perhepsykoterapeutti ja TLPkouluttaja yksit./EPSHP
Ihmeelliset vuodet -menetelmät yhteisen, perheitä tukevan työn tukena
perheneuvolan psykologi Taru Virrankoski, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
kiertävä erityislastentarhanopettaja Päivi Ristaniemi, Kauhavan kaupunki
Alueiden puheenvuorot kokeilujen pohjalta:
Verkoston suunnitelma -kokeilu varhaiskasvatuksessa
erityislastentarhanopettaja (VEO) Paula Kuokka, Seinäjoen kaupunki

Perhekeskusverkosto Ilmajoella – valmis aika yhteistyölle
sosiaalijohtaja Tytti Luoto, Ilmajoen kunta
Koulun merkkaritoiminta – Nuorten mielenterveyden hoito peruspalveluissa
lähellä nuorta ja perhettä, sairaanhoitaja Marko Puttonen, Kuusiolinna Terveys
Porina

OHJELMA, iltapäivä
13.45

Yhteen sovitetut palvelut perheiden tukena
Perheterapeuttina lastensuojelun tiimissä – Monitoimijainen, systeeminen
työskentelyote ja eri näkökulmien huomioiminen perheiden kanssa työskentelyssä
perheterapeutti Lea Paavola, JIK
Monitoimijainen perhekuntoutuspilotti – Lapsikeskeisyys lastensuojelun ja
lastenpsykiatrian yhteisessä perhekuntoutuksessa
perhetyön tiimivastaava Merja Kattelus, Ky Kaksineuvoinen
tehostetun avohoidon tiimistä (EPSHP) työntekijä, Terhi-Tuulikki Rantamäki (tutkimus)

14.15

Porina ja kahvi

14.45

Lapsen ja nuoren hyvä arki kaikissa kasvuympäristöissä
Sijoitettu lapsi koulussa – SISUKAS-toiminta
kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Pesäpuu ry
kehittämispäällikkö Hanna-Leena Niemelä, Pesäpuu ry
Hyvä arki lastensuojelulaitoksessa – Lastensuojelulaitostoiminnan monitoimijainen
kehittäminen
lastensuojeluyksikönjohtaja Tiina Aro, Seinäjoen kaupunki
hanketyöntekijä Noora Aarnio, Etelä-Pohjanmaan LAPE
Porina

15.20–15.30

Päivän päätös
LAPE-muutosagentti, YTM, KTM Eija Ala-Toppari-Peltola

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Seminaari:
Aika:
Paikka:

Tehdään yhdessä! – Tukea nopeasti, monitoimijaisuutta tarpeen mukaan
to 17.5.2018 klo 8.30–15.30
Kokoustila 270A Seinäjoki Areena (Kirkkokatu 23, Seinäjoki)

P-paikoitus: Framin alueella on maksullinen pysäköinti (klo 8-16). Ilmaiseen paikoitukseen
oikeuttavan parkkilipukkeen voi noutaa ennen tapahtuman alkua Areenan
sisäänkäynnin infosta.
Ilmoittautuminen: ilmoittautuminen pe 11.5.2018 mennessä
https://link.webropolsurveys.com/S/FC35D4FFFD641E07

Erityisruokavalioiden lisäksi pyydetään mahdollisia muita toiveita tai huomioita
osallistumisen onnistumiseksi.
Kohderyhmä:

lasten ja perheiden parissa työskentelevät ammattilaiset/tahot, hyte-työ, maakunnan ja
kuntien lape-ryhmät, järjestöt, harrasteseurat, seurakunnat, yksityiset toimijat,
kokemustoimijat, opiskelijat, luottamushenkilöt ja päättäjät sekä esimiehet mm.
sivistystoimesta, perhe- ja sosiaalityöstä sekä terveydenhuollosta.

Tarkoitus:

Tiedottaa LAPE-muutosohjelman kansallisista tavoitteista ja niiden toimeenpanosta sekä
vahvistaa monitoimijaista yhteistyötä 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)
Anu Leinonen (perhekeskus-toimintamalli)
Emmi Tietäväinen, (perhekeskus-toimintamalli)
Noora Aarnio (erityis- ja vaativan tason palvelut)

auli.romppainen@seinajoki.fi
anu.leinonen@seinajoki.fi
emmi.tietavainen@seinajoki.fi
noora.aarnio@seinajoki.fi

www.uusiep.fi

