Päivitetty 10.10.2018

LAPE Etelä-Pohjanmaan järjestämää lasten ja perheiden palveluiden muutosta tukevaa
koulutustarjontaa syksyllä 2018
Tässä esitteessä on koottuna:
 Kaikille avoimet koulutukset
 Kohdennetut koulutukset
 LAPEn päätyöryhmien loppuvuoden kokousaikataulu

Kaikille avoimet koulutukset:
Aihe

Aika ja paikka

Kohderyhmä

Romanikulttuurin tietoiskut

Jatkuva ajanvaraus marraskuun 2018
loppuun asti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon
työyhteisöt, päiväkodit, koulut ja
oppilaitokset.

Varaukset ja tiedustelut:
marita.mantyniemi-koivisto@seinajoki.fi
tai 044 425 5669
Esite: http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/08/romanikulttuurin-tietoiskut-esite.pdf
Laajat terveystarkastukset ja
monitoimijaisuus

4.9.2018 klo 9.00–15.00
Seinäjoki Areena, kokoustila 270A

Terveydenhoitajat, lääkärit, opettajat,
kuraattorit, psykologit ja
varhaiskasvatuksen sekä sosiaalihuollon
työntekijät.

Sisältö:
Lasten ja perheiden palveluiden uudistuvat toimintamallit ja yhteistyörakenteet
Laajat terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa
Neuvola päiväkodissa ja Hyvinvointikoulu
Kommenttipuheenvuorot alueelta
Esite: http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/08/laajat-terveystarkastukset-ja-monitoimijaisuus-4-9-2018.pdf
Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/73A41B16C689D388

Eron edessä -illat

12.9.–10.10.2018
keskiviikkoiltaisin klo 18.00–20.00
Perhetalo Kivirikko

Eroa pohtivat ja vasta eronneet
vanhemmat, eroperheiden läheiset sekä
eroperheiden parissa työskentelevät
ammattilaiset.

Sisältö:
12.9. Parisuhteen pohtiminen: Erota vai ei? Miksi erotaan? Mitä sillä ratkaistaan? Minkä täytyy muuttua jos jatketaan?
Miten erota puolisosta tunnetasolla?
19.9. Vanhempien ero lasten silmin: Miten tukea lasta vanhempien eron keskellä? Muuttuva vanhemmuus.
26.9. Turvattomuus ja riski väkivaltaan parisuhteessa ja erotilanteessa.
3.10. Mistä erossa sovitaan?
10.10. Uusi parisuhde, uusperhe?
Esite: http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/08/eron-edessa-esite-syksy-2018.pdf
Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.
Etelä-Pohjanmaan LAPE-gaala

21.11.2018 klo 17.00–20.00
Ravintola Komia, Frami B, Seinäjoki

Tilaisuus on tarkoitettu maakunnan
lapsiperheiden palveluiden
kehittämisessä mukana olleille
toimijoille.

Sisältö:
Tilaisuudessa palkitaan ansioituneita lasten ja perheiden palveluiden suunnannäyttäjiä sekä pysähdytään tähän hetkeen ja
suunnataan katseita tulevaan. Tilaisuuden musiikillisesta annista vastaa nuorisokuoro Luritus. Tarkempi ohjelma
julkaistaan myöhemmin.
-

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/1965190604CA22DE

Kohdennetut koulutukset:
Aihe

Aika ja paikka

Kohderyhmä

Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus

RYHMÄ 1:
torstai 20.9.2018 ja
torstai 8.11.2018
Seinäjoki, Frami D

Opettajat ja muut koulun ammattilaiset.
Koulutukseen on erillinen haku.

Kouluttajat: Veli-Matti Saarinen ja Mervi
Kuparinen

RYHMÄ 2:
torstai 27.9.2018 ja
torstai 15.11.2018
Seinäjoki, Frami D
Keväällä 2019 järjestetään Lapset
puheeksi -kouluttajakoulutusta, josta
tiedotetaan koulutukseen valituille
myöhemmin.
Sisältö:
‐
Koulutus pitää sisällään LP-keskustelun. LP-neuvonpito opetetaan ilman käytännön toteutusta.
‐
Koulutuksen pituus on kaksi koulutuspäivää.
‐
Koulutuksen aikana on koulutettavan toteutettava kaksi Lapset puheeksi -työskentelyä, joista toinen tuodaan
menetelmätyönohjaukseen ja toisesta tehdään kirjallinen kuvaus.
‐
Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta koulutettava saa Lapset puheeksi -menetelmätodistuksen, joka pitää sisällään LPkeskustelun.
‐
Jos työntekijällä on kahden päivän Lapset puheeksi -koulutus ja hän haluaa jatkaa kouluttajaksi, hänen tulee täydentää

koulutustaan toteuttamalla Neuvonpito ja saamalla siihen työnohjausta.
Haku koulutukseen: https://link.webropolsurveys.com/S/AD803B9D12162BF3
Ihmeelliset vuodet
ryhmänhallintamenetelmä -koulutus

Kaksi koulutusta (16+16),
alkaen lokakuu 2018.

Koulutus on tarkoitettu
varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Sisältö:
‐
Menetelmäkoulutus koostuu kuudesta työpajapäivästä (klo 9-16) sekä työpajapäivien välissä toteutettavista tehtävistä.
Käytännössä työpajapäiviä on noin kuukauden välein eli koulutus toteutuu lokakuu 2018 – maaliskuu 2019 välisenä aikana.
Koulutukseen sisältyy myös kahden tunnin esimiesinfo, johon kutsutaan koulutettavien esimiehet. Tarkemmat ajankohdat
ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.
Koulutukseen haetaan kuntien sivistys- / varhaiskasvatusjohdon kautta (haku päättynyt 24.8.2018).
LAVA ja osallisuus -koulutukset

Teuva: 26.9.2018 ja 10.10.2018

Kouluttajat: Kati Honkanen (THL) ja Auli
Romppainen

Ilmajoki: 24.9.2018, klo 15.00–17.00
valtuustosalissa

Keskeisille viranhaltijoille sekä
luottamushenkilöille (sisote).

Kaksineuvoinen (mahd. Kauhava,
Lappajärvi, Evijärvi): 11.10.2018
Lapua: 26.10.2018, klo 12.00–15.00
Alajoki-sali
Sisältö:
‐
Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tavoitteena on tarkastella kokonaisvaltaisesti sitä, miten lapsi otetaan
huomioon erilaisissa yhteiskunnallisissa toimenpiteissä ja päätöksissä, millaisia vaikutuksia päätökset lapsille aiheuttavat ja
millaista tietoa lapsista ja päätöksen vaikutuksista on päätöksenteon taustalla. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin
olennainen osa on lasten ja nuorten omien mielipiteiden ja kokemusten selvittäminen.
Koulutusaiheina ovat:
Lapsen oikeudet ja lapsivaikutusten arviointi – mitä ja miksi?
Lapsen osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lapsivaikutusten konkreettinen toteuttaminen
Systeeminen lastensuojelu
Kouluttajat: Tuula Ahonen, Satu MäkiFossi, Jari Hautamäki, Marjo Sillanpää,
Hanna Annola

Suupohja,
Orientaatiotapaaminen
12.6.2018 klo 8.30–10.30
1. Moduuli 3 pv. 20.8., 21.8. ja 24.8.
2. Moduuli 3 pv. 19.9., 20.9. ja 21.9.
Loppuvuoden konsultaatiopäivät
sovitaan erikseen
Seinäjoki ja Ilmajoki (yhdistetty),
Orientaatiotapaaminen
24.8.2018, 3 h
1. Moduuli 3 pv. 25.9, 27 ja 28.9
2. Moduuli 3 pv. 29.10, 30,10 ja 1.11
Loppuvuoden konsultaatiopäivät
sovitaan erikseen
Lapua,
Orientaatiotapaaminen
27.8.2018 klo 9.00–11.00
1. Moduuli 3 pv. 24.–25.9. ja 27.9.
2. Moduuli 3 pv. 23.–24.10. ja 26.10.
Loppuvuoden konsultaatiopäivät
sovitaan erikseen

Lastensuojelun ja lapsi- ja
perhepalveluiden sosiaalityöntekijät,
tiimin esimiehet sekä tiimiin nimettävät
terapeutit ja koordinaattorit.
Koulutukset on sovittu
organisaatiokohtaisesti.

Sisältö:
Koulutuksen tarkoituksena on perheterapeuttisen lähestymistavan juurruttaminen lastensuojelun sosiaalityöhön. Tämä
tarkoittaa tuen ja kontrollin tasapainottelua huomioiden lastensuojelun erityinen tehtävä ja vastuu. Koulutuksen aikana
lastensuojelun tiimiä uudelleen muotoillaan tukemaan tätä kytkemällä esim. perheterapeutti osaksi tiimiä.
Prosessikoulutuksessa lastensuojelutiimit perehdytetään teemoihin ja työskentelytapoihin, jotka ovat keskeisiä
systeemisessä toimintamallissa.
Koulutuksessa käsiteltyjä työskentelytapoja on tarkoitus kokeilla ja ottaa käyttöön jo koulutuksen aikana tiimeissä.
Tekemällä ja kokeilemalla sisäistetään systeeminen, dialoginen, reflektiivinen, narratiivinen ja ratkaisukeskeinen työote
lastensuojelutyössä.
Perheystävällinen työpaikka:
Työ@Elämä päätöstyöpaja

10.9.2018 klo 12.30–15.30

Työpaja on tarkoitettu työpaikkojen
johdon ja henkilöstön edustajille sekä
Työ@Elämä valmentajakoulutukseen
osallistuneille.

Sisältö:
‐
Työpajan tavoitteena on tehdä suunnitelmat, miten organisaatioissa
o tartutaan alkukartoituksen kehittämiskohteisiin
o viedään eteenpäin valmentajakoulutuksen antia eli miten tästä eteenpäin?
Palvelutarpeen arviointi –
monitoimijaisia rakenteita meiltä ja
maailmalta

10.10.2018 klo 12.00–15.30

Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön
sosiaalityöntekijöiden sekä
sosiaaliohjaajien yhteinen työpaja.

Sisältö:
‐
Tilaisuudessa tarkastellaan ja ideoidaan erilaisten alustusten kautta maakunnallista, monitoimijaisen palvelutarpeen
arvioinnin rakennetta sekä kuullaan maakunnassa toteutuneesta kehittämistyöstä.
o Salon Sointu-tiimi + asiakassegmentoinnin työkalut
o Kommenttipuheenvuoro: Suupohjan eriytetty, monialainen arviointitiimi -kokeilu – mitä opittiin?
o 7 vuorokauden tehostettu työskentelymalli ja palveluohjaus lapsiperhepalveluiden keskitetyssä yksikössä
o Seinäjoen VIPU-pilotti (Espoon Team Ahma -mallia mukaileva) tilastojen valossa: pystytäänkö uudelleen
organisoinnilla vastaamaan perheiden tilanteeseen nopeammin?
o Kommenttipuheenvuoro: Aikuissosiaalityön näkökulma
o Porinapaja
Esite: http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/09/palvelutarpeen-arviointi-tilaisuus-10.10.2018.pdf
Ilmoittautuminen 5.10.2018 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/B7CCA40CDB35021C
Lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä
sosiaalihuollon ja lastensuojelun
yhteinen keskustelutilaisuus

12.10.2018 klo 12.00–15.00

Vammaispalvelu, lastensuojelu,
lapsiperheiden sosiaalityö, lasten- ja
nuorisopsykiatria…

Sisältö:
‐
Tilaisuudessa käsitellään erityis- ja vaativan tason työryhmässä laadittuja suuntaviivoja toimijoiden yhteistyölle.
‐
Sovitut yhteistyön käytännöt (erityispalvelun työryhmä 2018):
o Lisätään monitoimijaisia palvelutarpeen arviointeja (eri ammattilaiset tekevät yhdessä)
o Palvelutarpeen arvioinnin lopputuloksesta ilmoitetaan systemaattisesti ilmoittajataholle.
o Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikka ilmoittaa hoitojakson päättymisestä sosiaalihuoltoon tai
lastensuojeluun.
o Lisätään viranomaisneuvotteluita silloin, kun on erilaisia näkemyksiä. Suhtaudutaan tieteellisestä ajattelusta
tutulla vaihtoehtojen testaamisen otteella erilaisiin näkemyksiin.
o Lisätään sijoitetun lapsen ja nuoren kohdalla asiakassuunnitelman tekemistä yhteistyössä eri toimijoiden
kesken. Pohjana käytetään asiakassuunnitelmapohjaa.
Esite: http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/09/lasten-ja-nuorisopsykiatrian-ym.-keskustelutilaisuus-12.10.2018.pdf
Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/7E1A073FCEE723D7

Opettajien VESO-koulutuksia LAPE:n ja
EPKY:n yhteistyönä:

29.10.2018 klo 15.00–18.30 Seinäjoella

Opetushenkilöstö ja avustava
henkilöstö.

30.10.2018 klo 15.00–18.30 Kauhajoella
Särkyvä mieli. Koti, koulu ja
lastensuojelu traumatisoituneen lapsen
arjessa

31.10.2018 klo 15.00–18.30 Alavudella

Luennoitsijat: Christine Välivaara ja
Hanna-Leena Niemelä (Pesäpuu ry)
Koulutuksen tavoitteena on:
‐
vahvistaa osaamista haavoitettujen lasten hyvinvoinnin ja koulunkäynnin erityiskysymyksissä
‐
lisätä ymmärrystä kiintymyssuhteen ja traumatisoitumisen vaikutuksista lapsen käyttäytymiseen arjessa
‐
tarjota keinoja lasten selviytyvyyden ja itsesäätelyn tukemiseen arjessa
Sisältö:
‐
Mitä on lapsen käyttäytymisen taustalla?
‐
Luottamuksen lukot ja estynyt oppiminen
‐
Traumat ja kiintymyssuhde koulussa
‐
Selviytymisen ulottuvuudet
‐
Mentalisaatio ja kiintymyskeskeiset toimintamallit
‐
Lapsen itsesäätelyn tukeminen
‐
Aikuisten sijaistraumatisoitumisen ehkäisy
‐
Monitoimijainen dialogi lasta kannattelemassa
Ilmoittautuminen EPKY:n kautta.
Yhteensovittavan ja
verkostojohtamisen koulutuskiertue:
Jaetun johtajuuden voima
perhekeskusverkostossa – dialogisuuden
edistäminen kaikissa suhteissa
Kouluttaja: Jukka Pyhäjoki (THL)

12.11.2018 klo 9.00–15.00
Seinäjoki, Ruusula, Soukanjoen
toimintakeskus
Koulutuspaikkoja 100:
Seinäjoki, Lapua, Isokyrö, EPSHP, Eskoo,
Sote-Maku valmistelu + järjestöt ja
seurakunnat
Yhteyshenkilöt:
Seinäjoki: Mikko Latva-Kiskola; Isokyrö:
Sinikka Tapio; Lapua: Carita Liljamo;
Sote-Maku valmistelu: Kaija Metsäranta;
EPSHP: Seppo Palomäki; Eskoo Heidi
Pakkala
13.11.2018 klo 9.00–15.00
Alajärvi, Punaisen tuvan viinitila
Koulutuspaikkoja 60:
Alajärvi, Vimpeli, Kauhava, Lappajärvi,
Evijärvi, Alavus, Kuortane, Soini, Ähtäri
sekä Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen ja
KuusSote, järjestöt ja seurakunnat
Yhteyshenkilöt:
Alajärvi, Vimpeli: Sirpa Tuomela-Jaskari;
Kaksineuvoinen: Elisa Roimaa;
Kuusiokunnat: Jaana Rasi
15.11.2018 klo 9.00–15.00
Kauhajoki, Teknologiakeskus Logistia
Koulutuspaikkoja 60:
Ilmajoki, Kurikka, Kauhajoki, Karijoki,

Koulutuksen kohderyhmänä ovat
lapsiperheiden palveluissa mukana
olevia johtotason henkilöitä sekä
perhekeskustyöryhmien jäseniä kunnista
ja kuntayhtymistä (sivistys-, sosiaali- ja
terveystoimet) sekä järjestöistä ja
seurakunnista.

Teuva, Isojoki sekä JIKky ja LLKY,
järjestöt ja seurakunnat
Yhteyshenkilöt:
Ilmajoki: Jaana Syväjärvi; Kurikka: Elise
Lepistö; LLKY: Sue Rautanen

Sisältö:
‐
Verkostojohtamisen ja jaetun johtajuuden tarve ja taito
‐
Luottamuksen rakentaminen ja oppimisen tilojen luominen verkostoissa
‐
Dialoginen ja systeeminen ajattelu – miksi näitä tarvitaan yhteistoiminnassa ja muutoksissa?
‐
Yhteistoiminnan tyypilliset sudenkuopat – miten lisätä onnistumisen todennäköisyyttä?
Esite: http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/08/verkostojohtamisen-koulutusesite.pdf
Ilmoittautuminen alueiden yhteyshenkilöiden kautta.
Uusi lastensuojelulaitos Seinäjoelle –
Nuori, perhe ja ammattilaiset samalla
kartalla

15.11.2018 klo 13.00–16.00
Seinäjoen kirjasto, Jaaksi-sali

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti:
Lastensuojelulaitos Pajurinteen
työntekijöille, maakunnan
sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille
sekä heidän esimiehilleen,
sivistystoimen työntekijöille sekä lastenja nuorisopsykiatrian työntekijöille.

Sijaishuollon kehittämisiltapäivä

Sisältö:
‐
Kehittämisiltapäivän tavoitteena on jatkaa Seinäjoelle perustettavan lastensuojelulaitoksen käsikirjan työstämistä
monitoimijaisesti ja samalla pohtia käytänteitä. Uutta lastensuojelulaitosta varten tehtävä käsikirja ilmestyy vuoden 2018
lopulla ja se on hyödynnettävissä kaikille toimijoille.
Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/13ADD413BBAB33F8
Perhehoidossa olevat lapset kehittämispäivä
Tilaisuuden sisältö tarkennetaan myöhemmin. Tilaisuus on suunnattu perhehoidossa oleville lapsille.

Päätyöryhmien loppuvuoden kokousaikataulu:

Työryhmä

Aika ja paikka

Aihe

Maakunnallinen LAPE-ryhmä

5.9.2018 klo 13.30–15.30

‐

Maakunnallisen hankkeen eteneminen

31.10.2018 klo 13.30–15.30

-

LAPE-muutosohjelman kansallinen ja
maakunnallinen arviointi, Owal Group

4.12.2018 klo 13.30–15.30

-

Maakunnallisen hankkeen työskentelyn pohjalta
nousseet jatkotoimenpiteet ja -suositukset

Toimintakulttuurin muutos päätyöryhmä

Perhekeskusavainhenkilötpäätyöryhmä

7.9.2018 klo 12.30–15.00
Ainonkulma

-

Lapsivaikutusten arviointi
Lapsibudjetointi

24.10.2018 klo 12.30–15.00
Ainonkulma

-

Osallisuus päätöksenteossa (maakunta-kunta)
SONet BOTNIA & SeAMK: Kohtaamisen kahvila
Perheystävällinen työpaikka

29.11.2018 klo 12.30–15.00
Ainonkulma
Ajankohta voi muuttua
päällekkäisyyden vuoksi?

-

Tietopohjaisuus SONet BOTNIA & SeAMK:
Muutoksen tuki
Yhteenveto työskentelystä ja sovitaan
kehittämistyön jatkumisesta

28.8.2018 klo 9.00–11.00

-

Perhekeskuskortti
Lapsen varhainen kuntoutus – perhekeskus

25.10.2018 klo 13.00–15.00

-

Perhekeskuskierros III
Perhekeskustoimintamalli rakentuu EteläPohjanmaalla
Kohtaamispaikkakehittäminen
Johtamisen kysymykset
Jalkautuvat palvelut ja konsultaatiorakenteet

-

-

Erityis- ja vaativan tason
palvelut -päätyöryhmä

29.11.2018 klo 9.00–12.00

-

Perhekeskuskehittämisen koonti ja tulevaisuuteen
suuntaaminen

17.8.2018 klo 12.00–14.00

-

Syksyn ohjelmasta sopiminen
Sosiaalihuollon porrasteisuus
OT-keskusasiat
Jalkautuvat palvelut -kyselyn alustavat tulokset

14.9.2018 klo 12.00–14.00

-

Systeeminen lastensuojelu -tilannekatsaus ja
palvelujärjestelmätason systeemisyys

16.11.2018 klo 12.00–14.00

-

Kooste työskentelystä

Lisätietoa koulutuksista:
Eija Ala-Toppari-Peltola
Lape-muutosagentti
044 4255 415
eija.ala-toppari-peltola@seinajoki.fi

Emmi Tietäväinen
Hanketyöntekijä, perhekeskustoimintamalli
044 4255 920
emmi.tietavainen@seinajoki.fi

Satu Mäki-Fossi
Hankekoordinaattori
044 4255 606
satu.maki-fossi@seinajoki.fi

Anu Leinonen
Hanketyöntekijä, perhekeskustoimintamalli
044 4255 722
anu.leinonen@seinajoki.fi

Auli Romppainen
Hanketyöntekijä, toimintakulttuurin muutos
044 4255 979
auli.romppainen@seinajoki.fi

Noora Aarnio
Hanketyöntekijä, erityis- ja vaativan tason palvelut
044 4255 704
noora.aarnio@seinajoki.fi

