Sisukkaasti koulutiellä
- koulun ja lastensuojelun välisestä yhteistyöstä

◊ OPH:n tukema, osallistujille maksuton koulutus lastensuojelun piirissä olevien lasten koulunkäynnistä.
◊ Kohderyhmä: opettajat, lastensuojelun toimijat, sijaisvanhemmat ja muut kiinnostuneet
◊ Aloitusseminaarin jälkeen koulutusprosessi jatkuu 2017 työpajoina, verkkoluentoina sekä konsultaatioina.
ALOITUSSEMINAARIN OHJELMA
22.11.2016 Mikkeli, Mikpolisali/ MAMK ja 23.11.2016, Kuopio Hotelli Puijonsarvi
10.00 – 10.15

Tervetuloa, virittäytyminen

10.15 – 11.00

Mitä löytyy piikkikuoren alta? - psyykkisesti oireileva lapsi koulussa
Sanni Penttilä lastenpsykiatri, PKSSK

11.00 – 11.45

Älä leimaa! – kokemuksia lastensuojelusta ja koulusta
Tuija Anttila-Raitanen, perhehoidon koordinaattori, opettaja, sijaisvanhempi

11.45 – 12.45

Lounas (omakustanteinen)

12.45 – 13.30

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa
Päivi Sinko,VTL, sosiaalityöntekijä (Mikkeli)/
Jaana Pynnönen, kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry (Kuopio)

13.30 -14.15

Tue mua! Kaaoksesta itsesäätelyyn – oppilaan ja opettajan silmin
Pasi Remes, ohjaava opettaja,Valteri

14.15 – 14.45

Kahvi

14.45 – 15.15

Sisukas pärjää aina? - sijoitetun lapsen koulunkäynnin tukimalli
Elisa Oraluoma, psykologi / Christine Välivaara, psykologi, Pesäpuu ry

15.15 – 15.45

Mä en sinne enää mee! - koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut
Tiina Pilbacka-Rönkä, ohjaava opettaja,Valteri

15.45- 16.00

Loppusanat

Puhujat
VTL Päivi Sinko on toiminut pitkään lastensuojelun kentällä erilaisissa koulutus- ja
kehittämistehtävissä ja tehnyt lastensuojeluun liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia.
Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat olleet lastensuojelun ja juridiikan rajapinnat,
lapsen oikeudet, arviointi lastensuojelutyössä sekä työprosessien kehittäminen.

Lastentautien erikoislääkäri, lastenpsykiatri Sanni Penttilä on työskennellyt
lasten lääketieteen parissa sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa vuodesta 2003. Lastenpsykiatrian työ on tarjonnut laajan mahdollisuuden työskennellä lastensuojelun piirissä olevien lasten asioissa. Sektorirajat ylittävä yhteistyö ja lapsiperheiden palvelujärjestelmän kehittäminen ovat
pitkäaikaisia kiinnostuksen kohteita.
Tuija Anttila-Raitanen, perhehoidon koordinaattori, KM, PRIDE-kouluttaja, Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö

KM erityisluokanopettaja Pasi Remes on ohjaava opettaja Valteri Mäntykankaalla. Pasi on Avekki-kouluttaja ja työnohjaaja. Pasi on työskennellyt sairaalakoulussa 15v. ja erityisesti opiskellut haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kanssa ja
pohdiskellut aggressiivista oireilua. Erityinen mielenkiinto kohdistuu vuorovaikutukseen ja sen hyödyntämiseen opetuksessa.
KM, erityisluokan opettaja Tiina Pilbacka-Rönkä,Valteri

Sosiaalityöntekijä, työnohjaaja (YTM ) Jaana Pynnönen, on toiminut pitkään lastensuojelun sosiaalityössä ja erilaisissa lastensuojelun kehittämistehtävissä, ja
vuodesta 2009 Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkönä.

Projektipäällikkö Christine Välivaara, psykologi, opettaja, voimavarakeskeinen
työnohjaaja. Pesäpuu ry /SISUKAS-projekti. Christine on työskennellyt pitkään
varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun kehittämistehtävissä sekä aikuiskouluttajana. Erityisenä kiinnostuksen kohteena lapsen osallisuus ja voimavaralähtöiset
työmenetelmät.

Psykologi Elisa Oraluoma työskentelee Pesäpuu ry:n Sijoitettu lapsi koulussa
(SISUKAS) –projektissa. Aiemmin hän on työskennellyt oppimisvaikeuksien
tutkimiseen keskittyneissä hankkeissa Niilo Mäki Instituutissa sekä aikuisten
kuntoutustyössä.

