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Älä missaa lapsuutta
-seminaari lasten ja perheiden palveluista
Tampereella 24.11.2016, kello 8.30 -15.00
Seminaaripäivän aikana pohdimme


Kuinka palveluja voidaan mukauttaa perheiden tarpeisiin?



Kuinka oikea-aikaisilla palveluilla voidaan tukea perheiden selviytymistä ja välttää lapsen ajautuminen laitoshoitoon?



Toteutuvatko vammaisen lapsen oikeudet ja mitä tuoreimmat tutkimukset sanovat lapsen kuulemisesta?

Saamme myös uusinta tietoa vammaislainsäädännön uudistamisesta ja kodin ulkopuolella asuvien vammaisten lasten
tilanteesta.

Varaa päivä kalenteriin. Seminaari on maksuton ja tilaisuuteen mahtuu 85 osallistujaa. Seminaarissa tarjotaan aamuja iltapäiväkahvit.
Seminaarin ohjelma varmistuu lokakuun aikana ja päivittyy verkkosivuillemme http://www.kvps.fi/tapahtumat/alamissaa-lapsuutta-seminaari.
Ilmoittautua voit jo nyt oheisen linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/4FB88EE33D2A536E.par
Lisätietoja osoitteesta katri.hanninen@kvps.fi

Älä missaa lapsuutta—Vaihtoehtoja lasten laitoshoidolle on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hanke,
joka kehittää ja kartoittaa palveluja, joilla tuetaan lasten mahdollisuuksia kasvaa omassa lähiyhteisössään.

Seminaarin puheenvuorot
Asiakastyön rajapinnat—Yleis- ja erityislakien soveltaminen palvelusuunnittelussa
Susanna Lehti, Lakimies, Susanna Lehti & kumppanit Oy

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset
Sanna Ahola, Erityisasiantuntija, Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos

Muiden mukana vai joukosta erossa? —Lapsen oikeus osallisuuteen
Kirsi Pollari, Erityisasiantuntija, Lastensuojelun keskusliitto

Kun perhe ei halua lastaan laitokseen —Yksilöllisten palvelujen vaikutus perheen elämään
Tanja Tiihonen, erityislapsen äiti

Erho—Erityistä hoitoa ja opetusta räätälöidysti perheen tarpeisiin
Noora Lindroos, erityislapsen äiti sekä Katriina Turku, Johtaja, Erho -yksikkö Tampere

Siellä missä muutkin—Lasten ja nuorten henkilökohtainen apu
Petra Tiihonen, Projektitoiminnan päällikkö, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Perheen sujuva arki työn tekemisen lähtökohtana
Katjaana Järvinen, perhelomittaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Päivän puheenjohtajina toimivat Susanna Lehti ja Päivi Nurmi-Koikkalainen
Päivi Nurmi-Koikkalainen on työskennellyt
vuodesta 2011 kehittämispäällikkönä
THL:ssä. Hänen tehtäväalueenaan on vammaisuuteen liittyvät kysymykset laajaalaisesti. Aikaisemmin hän on työskennellyt
mm. kunnassa vammaispalvelupäällikkönä,
kehittänyt vammaisten asumispalveluja ja
henkilökohtaista avustaja -järjestelmää Stakesissa sekä toiminut järjestöissä niin palveluiden toteuttajana kuin kehittäjänä.

Susanna Lehti on sosiaali- ja terveystoimen juridiikkaan erikoistunut lakimies. Hänen syventymisaluettaan ovat
vammaispalvelun ja lastensuojelun
lakiasiat sekä julkiset hankinnat.
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