Ohjelma: Valtakunnalliset lastensuojelupäivät®
4.–5.10.2022 – Turvaa ja toivoa
Tilaisuuden juontaa Fanny Fröman

Tiistai 4.10.
Klo 8.30–10.00 Ilmoittautuminen
Klo 8.30–10.00 Hyvin sanottu -kahvila
Hyvin sanottu -kahvilassa on tarjolla aamukahvia ja -teetä, pientä suolaista ja herkullisia keskusteluja.
Kahvilassa voit turvallisesti keskustella aiheesta kuin aiheesta. Jokaisen näkökulma on yhtä arvokas. Mistä sinä
haluaisit keskustella aamiaisen lomassa?

Klo 10.00–11.30 Ohjelmaosio 1
Tervetuloa valtakunnallisille lastensuojelupäiville
•

Leena Laitinen, hallituksen puheenjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto ja Milla Kalliomaa, pääsihteeri,
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Valtakunnallisten lastensuojelupäivien suunnitteluryhmän
puheenjohtaja

•

Juha Rostedt, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Lahden kaupunki

Miten traumatisoituminen näkyy lapsen kehityksessä?
Traumatapahtumat asettavat haasteita lapsen kehitykselle ja saattavat häiritä iänmukaisten kehitystehtävien
suorittamista. Järkyttäviin tapahtumiin liittyvä ahdistus voi näkyä hyvin yksilöllisesti ja eripituisia aikoja.
Esityksessä pohditaan traumojen erilaisia vaikutuksia sekä keinoja, joilla lisätä lapsen turvallisuuden tunnetta
niin akuutin uhan aikana kuin sen jälkeenkin, mikäli uhan tunne jatkuu.
•

Kirsi Peltonen, erikoistutkija, INVEST, Turun Yliopisto

Kukaan meistä ei onnistu yksin
Raj puhuu toivon johtamisesta ja auttamisen merkityksestä. Hän syntyi Sri Lankassa keskelle pitkää ja veristä
sisällissotaa. Raj näki ja koki asioita, joita kenenkään lapsen ei pitäisi nähdä – ei edes kenenkään aikuisen.
Vuonna 1994 Raj aloitti elämänsä nollasta, kun hän saapui turvapaikanhakijana Suomeen mukanaan vain toivo
uudesta alusta. Raj kertoo matkastaan Suomeen ja Suomessa.
•

Rajkumar Sabanadesan, johtamisen konsultti ja työyhteisöjen valmentaja

11.30–12.45 Lounastauko, tutustuminen näyttelyyn ja Kokemusklubin Kokemuskirjastoon
•

Lounastarjoilu: 1. krs. Metsähalli

•

Näyttely: 1. krs. Kongressisiipi Pihlaja ja Honka-kokoustilat ja 2. krs. Puusepän sali

•

Kokemusklubin Kokemuskirjasto: Piano Paviljonki (50 metriä Sibeliustalolta rantaan päin)

Klo 12.45–14.00 Ohjelmaosio 2
Nuorten päivän terveiset
Millaisen viestin nuoret haluavat välittää Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® osallistujille? Kuulimme
nuoria syyskuussa järjestetyssä Nuorten päivässä. Nuorten viestin tuovat kokemusasiantuntijat Osallisuuden
Ajasta, SOS-Lapsikylän SOS-Kehittäjänuoret sekä Lastensuojelun Keskusliiton Laura Holmi ja Johannes
Jahnukainen.

Lastensuojelun arjen sankari -palkinnon luovutus
Lastensuojelun Keskusliitto ja Huoltaja-säätiö palkitsevat Lastensuojelun arjen sankari -kilpailun voittajan.
Lastensuojelun arjen sankareita ovat he, jotka selviytyvät muuttuvissa oloissa ammattitaidon, osaamisen ja
luovuuden avulla.

Lastensuojelun visio ja lainsäädännön uudistaminen
Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen
vaiheen, jonka tarkoituksena on selkeyttää lastensuojelun visio ja luoda suuntaviivat
lastensuojelulainsäädännön kokonaisuudistukselle. Paneelissa keskustellaan lapsen suojelun ja lastensuojelun
isosta kuvasta ja tulevaisuuden suuntaviivoista.
Ministerin videotervehdys: Aki Lindén, perhe- ja peruspalveluministeri, sosiaali- ja terveysministeriö.
Aiheesta keskustelemassa:
•

Anna Cantell-Forsbom, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

•

Tapio Räty, esittelijäneuvos, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

•

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu, lapsiasiavaltuutetun toimisto

Onni Westlund, kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry
•

Mira Lahdenranta, johtava sosiaalityöntekijä, Porin perusturva

Keskustelua juontavat Susanna Hoikkala, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö ja Annukka
Paasivirta, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto

Klo 14.00–15.00 Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn
•

Kahvitarjoilu: 1. krs. Metsähalli

•

Näyttely: 1. krs. Kongressisiipi Pihlaja ja Honka-kokoustilat ja 2. krs. Puusepän sali

Klo 15.00–17.00 Ohjelmaosio 3: Alaseminaarit ja vierailut
Alaseminaarit ja vierailut tiistaina
1. Lapsen osa arvioinnissa (pääsali, webinaariosallistujien alaseminaari)
2. Vakavalla väkivallalla ja rikoksilla oireilevat nuoret (kokoussali Haapa)
3. Kuinka hyödyntää kokemusasiantuntijuutta palveluissa hyvinvointialueilla? (Kokemusklubi, Piano
Paviljonki)
4. Visio lapsille ja nuorille parhaasta perhehoidosta hyvinvointialueilla – Monitoimijainen dialogi
halutusta tulevaisuudesta (kokoussali Puusepän verstas)
5. Eron jälkeisen vainon vaikutus lapsen turvallisuuteen (kokoussali Kuusi)
6. Monikulttuurityö ja antirasismi lastensuojelussa (ravintola Kokka: kokoustila Ulappa)
7. Kannusta, kuljeta ja konkurssi – Minne olet menossa, lasten ja nuorten harrastustoiminta? (Ravintola
Kokka: kokoustila Poukama)
8. Vierailu: Koulupoissaoloihin puuttuminen*
9. Vierailu: Homebase*
* Bussi vierailukohteisiin lähtee klo 14.30 yhteiskuljetuksena Sibeliustalon pääovien läheisyydestä.

17.00–18.00 Seurustelua, kuplivaa ja pientä purtavaa Sibeliustalon Metsähallissa
•

1. krs. Metsähalli

Tarjolla on pientä, kevyempää purtavaa.
* Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneella on myös tarjolla omakustanteinen buffetpöytä klo 17 alkaen ja iltaa
voi jatkaa samassa paikassa.

21.00– Jatkot

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone vastaa illan jatkoista, jotka ovat kaikille myös
omakustanteiset.

Keskiviikko 5.10.
Klo 8.30–9.00 Ilmoittautuminen
Klo 9.00–11.00 Ohjelmaosio 4
Yhteistä ymmärrystä lisäämässä – keskustelu hyvinvointialueista
Hyvinvointialueiden rakentaminen on käynnissä, ja niiden toiminta alkaa vuoden 2023 alusta. Mitä on luvassa?
Mitä tarvitsemme? Kehittämishankkeiden ja pilottien kautta on jo kokeiltu uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja
hyvinvointialueiden asukkaille. Tulevaisuus haastaa meitä kaikkia.

Keskustelemassa:
•

Mari Ahlström, palvelualuejohtaja, lapset, nuoret ja perheet, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

•

Hanna Hämäläinen, projektipäällikkö, lapset, nuoret ja perheet, Keski-Suomen sote-uudistus

•

Milla Kalliomaa, pääsihteeri, Mannerheimin lastensuojeluliitto

•

Anu Siiteri, johtava ohjaaja, nuorten tukipalvelut, Lahden kaupunki

•

Tiina Simons, sivistysjohtaja, sivistyksen toimialue, Tuusulan kunta

•

Oona Ylönen, toiminnanjohtaja, Turun Ensi- ja turvakoti ry

Toivo hyvästä huomisesta
Voimmeko halutessamme vaikuttaa siihen millaisena tulevaisuus saapuu? Toivolla on valtava voima.
Toiveikkuutta voi tuntea myös sellaisista asioista, joihin ei voi itse vaikuttaa. Miten ylläpitää toivoa ja
toiveikkuutta?
Keskustelemassa:
•

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

•

Johanna Laisaari, kansallisen lapsistrategian pääsihteeri

•

Maaret Kallio, kouluttajapsykoterapeutti ja tietokirjailija

•

Mika Aaltola, johtaja, Ulkopoliittinen instituutti

Klo 11.00–12.00 Lounastauko ja tutustuminen näyttelyalueeseen
•

Lounastarjoilu: 1. krs. Metsähalli

•

Näyttely: 1. krs. Kongressisiipi Pihlaja ja Honka-kokoustilat ja 2. krs. Puusepän sali

Klo 12.00–14.00 Ohjelmaosio 5, alaseminaarit ja vierailut
Alaseminaarit ja vierailut keskiviikkona
1. Yhteistyön kautta lapsi keskiöön sijaishuollon valvonnassa (pääsali, webinaariosallistujien alaseminaari)
2. Lasten oikeudet ja osallisuus osana hyvinvointia – Keskustelua lapsistrategian merkityksestä lasten
oikeuksien ja osallisuuden vahvistamisessa (kokoussali Puusepän verstas)
3. Erityislapsiperheiden osallisuuden vahvistaminen (kokoussali Haapa)
4. Takamatkalta tasa-arvoon! – Osaamista sijoitetun lapsen koulupolulle (Ravintola Kokka: kokoustila
Poukama)
5. Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä (Kokemusklubi, Piano Paviljonki)
6. Sijaishuollossa tapahtuva kaltoinkohtelu sekä trauma- ja väkivaltatietoisen sijaishuollon mallintaminen
(kokoussali Kuusi)
7. Miten vaikutan ja viestin lastensuojelusta? (Ravintola Kokka: kokoustila Ulappa)
8. Vierailu: Ekososiaalityö*
9. Vierailu: Avopalveluyksikkö Jannika*
* Bussi vierailukohteisiin lähtee klo 11.30 yhteiskuljetuksena Sibeliustalon pääovien läheisyydestä.

Klo 14.00–14.45 Kahvitauko, tutustuminen näyttelyalueeseen ja Kokemusklubin
Kokemuskirjastoon
•

Kahvitarjoilu: 1. krs. Metsähalli

•

Näyttely: 1. krs. Kongressisiipi Pihlaja ja Honka-kokoustilat ja 2. krs. Puusepän sali

•

Kokemusklubin Kokemuskirjasto: Piano Paviljonki (50 metriä Sibeliustalolta rantaan päin)

Klo 14.45–15.30 Ohjelmaosio 6
Aivoterveyden vaaliminen kiireisessä työarjessa
Tutustumme konkreettisiin tapoihin, joilla omaa työtä voi muokata aivoystävällisemmäksi. Keskeytysten,
multitaskingin ja silpputyön vähentäminen lisää hallinnan tunnetta ja keskittymiskykyä. Palautumisen
huomioiminen sekä työssä että vapaa-ajalla varjelee aivojen hyvinvointia. Aivoterveyttä voi vaalia pieninkin,
arkisin teoin.
•

Mona Moisala, psykologian tohtori ja aivoterveyden asiantuntija, Heltti Oy

Yhteenvetoa valtakunnallisista lastensuojelupäivistä® 2022
•

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto

