
   

  

          
 

       

 
KOULUTUS  Olen lapsi, huomaa minut! - perheen auttaminen lapsilähtöisesti    
 
 
Aika   pe 12.11.2021 klo 9.00–15.45  
 
Paikka Lapin yliopisto, Esko ja Asko sali, Yliopistonkatu, 96300 

Rovaniemi. Etäyhteydellä osallistuville linkki jaetaan 10.11.2021 
ilmoittamaanne sähköpostiin.   

                             

Kohderyhmä             Lastensuojelun ja päihdetyön ammattilaiset, sosiaali- ja  

   terveydenhuollossa lapsiperheiden kanssa työskentelevät  

   ammattilaiset, neuvolan terveydenhoitajat, varhaiskasvatuksen, 

   koulun, nuorisotyön ja järjestöjen edustajat sekä alan opiskelijat 

 

Sisältö  Seminaarissa lähestytään lapsen silmin lapsen asemaa perheen 

haastavissa tilanteissa asiantuntijoiden alustuksilla.   

 

Ohjelma   Oheisena 

 

 

Ilmoittautuminen  Oheisesta Webropol – linkistä 5.11.2021 mennessä 

https://link.webropolsurveys.com/S/A39179562E8EFA6B. Koulutus on 

maksuton ja siihen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Sitova 

osallistumismuoto valitaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huomioithan, 

että salissa paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautuminen on välttämätöntä.  

 

 

Lisätietoja  Lapin aluehallintovirasto, ylitarkastaja Sanna Ylitalo, 

sanna.ylitalo@avi.fi puh. 0295017386 tai sosiaalihuollon ylitarkastaja 

Marjut Aikio, marjut.aikio@avi.fi puh. 0295017384.  

 

Lapin ensi- ja turvakoti, suunnittelija Mia Nahkuri, 

mia.nahkuri@lapinensijaturvakoti.fi puh. 0406307688.  

 

 

Lämpimästi tervetuloa! 

https://link.webropolsurveys.com/S/A39179562E8EFA6B


   

 

 

   
 

         

muutokset mahdollisia 

 

OHJELMA 

 

Päivän puheenjohtajina toimivat vastaava sosiaalityöntekijä Paula Isokangas 
Avopalvelu Tuuliasta ja vastaava sosiaalityöntekijä Satu Reinikainen Ensikoti 
Talvikista.  
 
 
 
Aamulla  tarjolla mehua ja hedelmiä 
 
 
9.00-9.10  Tervetuloa   

Arja Kilpeläinen, palvelupäällikkö, Lapin ensi- ja turvakoti ry 

 

9.10-9.45 Lasinen lapsuuteni 

kokemustoimija ja Paula Isokangas, vastaava sosiaalityöntekijä, Avopalvelu 

Tuulia, Lapin ensi- ja turvakoti ry 

 

9.45-10.15  Lapsi näkyväksi kuntoutumisessa 

  Niina Kokko, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto  

 

10.15-10.25 Tauko 

 

10.25-11.00 Perhekeskuskehittäminen Lapissa, Vanhemmuuden tuki lapsen 

näkökulmasta   

Mikko Närhi, sosiaalihuollon erityisasiantuntija ja Tuula Mäntymäki, 

terveydenhuollon erityisasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskus hanke,  

Kati Aikio, sosiaalityön johtaja, Sodankylän kunta  

 

11.00-12.00 Kuinka lapset voivat perheissä  

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu  

 

12.00-13.00 Lounas omakustanteinen 



   

 
 

   
 
 
13.00-14.00 Mitä kehittyvä lapsi tarvitsee voidakseen hyvin? Vuorovaikutuksen ja 

kiintymyssuhteen peruskivet 

Anna-Elina Leskelä-Ranta, kasvatus- ja kehityspsykologian erikoispsykologi, 

theraplay terapeutti, pienten lasten kehityspsykologinen PILKE klinikka 

 

14.00-14.30  Kahvit ja esittelypöytiin tutustuminen 

 

14.30-15.10 Vauvani mun, millainen on maailmasi sun?  

Minna Naakka ja Mia Nahkuri, Hoivaa ja leiki ohjaajat, 

Avopalvelu Tuulia, Lapin ensi- ja turvakoti ry 

 

15.10-15.40 Ajankohtaiskatsaus  

Sanna Ylitalo, ylitarkastaja, Marjut Aikio, sosiaalihuollon ylitarkastaja,  

Lapin aluehallintovirasto  

 

15.40-15.45 Loppusanat  

Arja Kilpeläinen, palvelupäällikkö, Lapin ensi- ja turvakoti ry 

 

Klamydia - Pyyntö 

Vaikka olen pieni 
Niin mulla on asiaa 

Älä ylenkatso mua, älä yritä ohittaa 
Erehdysten kautta 

Saan oppia kaiken tän 
Joka päivä ymmärrän taas vähän enemmän 

 
Sä olet kaikkeni 

Mä sinuun takerrun 
En tartte krääsää vaan läheisyyttä sun 

Olet turvapaikkani 
Ole suoja kaikelta 

Älä mua painosta, älä nurkkaan ahdista 
 

Mulla yksi pyyntö ois 
Älä vie lapsuuttani pois 

Anna mun nauttia aika tää 
Vaikka tieni murheita tois 
Enkä paras missään ois 
Anna elää täyttä elämää 

 
Lauluntekijät: Jari Helin / Vesa Jokinen 


