TERVETULOA
KUTSU
Satakunnan maakunnallinen
varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumi teemalla ’Vanhemmuutta
vahvistaen ja tukien’

AIKA:
Torstai 22.3.2018 klo 9.15-15.45
PAIKKA: Kaarisillan yhtenäiskoulu, Jokisataman tie 1,Pori
		Klikkaa tästä karttaan
Foorumin järjestäjät: Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos yhteistyössä
LAPE-rahoitteisen Satakunnan tulevaisuus lapsissa SATULA-hankkeen sekä Satakunnan maakunnallisen varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden verkoston kanssa.
Foorumin kohderyhmä: kaikki satakuntalaiset lapsiperhepalveluiden kuntatoimijat,
esimiehet ja ammattilaiset varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä oppilaitosten ja järjestöjen yhteistyökumppanit.
Foorumin sisältöohjelma on ilmainen. SATULA-hanke tarjoaa osallistujille aamu- ja
iltapäiväkahvit. Lounas on omakustanteinen. Aamulla ennen foorumin alkua on mahdollisuus lunastaa lounaslippu hintaan 6,50 euroa. Varaathan käteistä rahaa mukaan!
Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 13.3.2018
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Lisätietoja foorumista antavat foorumiemännät erityissuunnittelija Seija Junno Pi-

www.satakunta2019.fi
maakuntauudistus.viestinta@
satakunta.fi
Satasote SATULA-hanke,
LAPE-muutosohjelma
#lapemuutos #Satasote

kassoksesta, sähköposti seija.junno@pikassos.fi ja LAPE-muutosagentti Mirja Antila,
sähköposti mirja.antila@pori.fi
Foorumin ohjelma seuraavalla sivulla.

klo 9.15 alkaen
Ilmoittautuminen ja lounaslippujen lunastaminen
			Aamukahvitarjoilu

OHJELMA
Satakunnan maakunnallinen
varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumi teemalla ’Vanhemmuutta vahvistaen ja tukien’

klo 10.00		
		
			
			

Foorumin avaus ja tervetulosanat
• Foorumiemännät erityissuunnittelija Seija Junno Pikassoksesta sekä 					
Satakunnan maakuntauudistuksen LAPE-muutosagentti Mirja Antila
• Kaarisillan yhtenäiskoulun tervehdys, rehtori Johanna Siitari

klo 10.15		
Satakunta 2019 maakuntauudistuksen, LAPE-muutosohjelman ja
			SATULA-hankkeen kehys päivään
			• LAPE-muutosagentti Mirja Antila ja projektipäällikkö Henna Kyhä
klo 10.45		
Asiantuntijaluento aiheesta ’Yhteisöllinen vanhemmuus vahvistaa
			
yhteiskuntaa: miten vertaisryhmät, varhaiskasvatus ja peruspalvelut voivat 				
			
tukea lasten ja perheiden hyvinvointia’
			• Erityisasiantuntija, lastenpsykiatri Jukka Mäkelä, THL
			Yhteistä keskustelua
klo 12.15		

Lounastauko (omakustanteinen lounas)

klo 13.15		
Kimara vanhemmuuden tuen toimintamalleja:
			
• Neuvokas perhe Satakuntaan
			toiminnanjohtaja Susanna Lehtimäki, Satakunnan Sydänpiiri
			
• Vanhemmat vahvasti mukana – vauvamyönteisyyttä Satakunnan
			keskussairaalalla, ylihoitaja Tuula Arvola SATSHP
			
• Lapset puheeksi – toimintamalli, varhaiskasvatuspäällikkö Ritva Välimäki, Porin kaupunki
			
• Isä ja puolivuotias lapsi ryhmäneuvolassa
			terveydenhoitaja Piia Murto, Rauman kaupunki Nortamon perhekeskus
			
• Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät
			johtava psykologi Tarja Klemetti, Porin kaupungin perheneuvola
			Yhteistä keskustelua
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klo 14.45		
			
		

Valtakunnalliset ajankohtaisterveiset- Vanhempien osallisuus ja tukeminen 				
VASU:n ja ESIOPS:n näkökulmasta
• Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, Opetushallitus

			Yhteistä keskustelua
klo 15.30		
Foorumipäivän päätössanat
			• Maakuntaryhmän puheenjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja Riitta Hanhilahti, Kokemäki

Iltapäiväkahvitarjoilu päivän päätteeksi – Kiitos ja Hyvää kotimatkaa!

