Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kehitysvamma-alan
yhteistyöpäivä 30.10.2020
Etelä-Karjala

OHJELMA
9.00
9.15

Tervetuloa yhteistyöpäivään!
Kehitysvammapalvelut sosiaaliasiamiehen näkökulmasta
Ylitarkastaja Tuomas Kumpula, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Pieni tauko

10.30

Lainsäädännön ajankohtaiset ja Covid19 kysymyksiä
Lakimies Saara Kokko, Kehitysvammaisten Tukiliitto

11.15
12.00

Lounastauko
Poikkeuskeväästä toipuminen ja siihen reagoiminen – miten
työntekijä voi tukea kehitysvammaista ihmistä?
Johtava psykologi Anna-Elina Leskelä-Ranta, Eteva kuntayhtymä
Luento ja keskustelu
Tauko

14.00

Vaikeavammaisten päivätoimintaa voi kehittää
Työelämän asiantuntija Kari Vuorenpää, Kehitysvammaisten Tukiliitto

14.30

Ajankohtaista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymästä
Vammaispalvelujen johtaja Riitta Hakoma, Eksote
Keskustelua ja yhteenvetoa
Kiitos päivästä!

15.30
15.45

Käytännön ohjeita
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Päivän aikana pystyt tarvittaessa liittymään saamastasi linkistä
uudelleen tilaisuuteen.
Pidä oma mikrofoni ja video suljettuna silloin, kun sinulla ei ole
puheenvuoroa.
Puheenvuoroa voit pyytää nostamalla kättä Teamsin
kuvakkeesta, tai kirjoittamalla kokouksen chat –kenttään
nimesi ja puheenvuoropyyntö.
Puheenvuorojen aikana voit kommentoida chat –kenttään
milloin vain. Käymme kommentit läpi kunkin puheenvuoron
lopuksi.
Tilaisuutta ei tallenneta.
Päivän materiaalit tulevat saataville osoitteeseen

https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-jamateriaalit/luentomateriaalit-avi/

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
pähkinänkuoressa
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Perustettu 1961.
Jäseninä noin 180 yhdistystä, joissa yli 15 000 henkilöjäsentä.
Edistämme kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta kaikilla
elämänalueilla, kuten asumisessa, koulutuksessa, työelämässä ja
vapaa-ajalla.
Vaikutamme lainsäädäntöön, päättäjiin, alan ammattilaisiin ja yleisiin
asenteisiin.
Neuvomme palveluihin ja tukeen liittyvissä oikeusasioissa.
Järjestämme tapaamisia, koulutuksia, kursseja ja tapahtumia
kehitysvammaisille ihmisille, heidän läheisilleen ja alan toimijoille.
Myös verkossa.
Julkaisemme oppaita ja esitteitä sekä painettuna että verkossa.
Kehitämme vapaaehtoistyötä ja vertaistoimintaa.
Järjestämme toimintavälinekoulutuksia ja tarjoamme välineiden
kokeilumahdollisuuksia yli diagnoosirajojen.
Jaamme osallisuutta tukevia apurahoja yksittäisille henkilöille ja
ryhmille.

Tukiliiton oikeuksienvalvonta
▪ Valtakunnallinen vaikuttamistyö: mm.
lausunnot ja kannanotot, verkostoyhteistyö
▪ Lakineuvonta perheille ja ammattilaisille
kehitysvammaisten ihmisten ja heidän
perheidensä oikeuksiin ja palveluihin
liittyvissä asioissa. N. 1300 yhteydenottoa
vuodessa.
▪ Voit soittaa tai lähettää sähköpostia.
Yhteystiedot: https://www.tukiliitto.fi/tukija-neuvot/lakineuvonta/
▪ Puhelinajat ma, ti ja to klo 10-14, ke 12-15.
Sähköpostilla lakineuvonta@tukiliitto.fi

Hyödyllisiä linkkejä
▪

https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/

▪

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja
Työväline vammaispalveluissa toimiville.
Myös uusin oikeuskäytäntö.

▪

https://thl.fi/documents/10542/471223/ykn_vammaissopimu
s_uudistettu_painos_2012.pdf
YK:n vammaisten oikeuksien sopimus sähköisessä
muodossa.

▪

https://verneri.net/asumisen-tekoja/

▪
▪

Tukea yhdenvertaiseen asumiseen. Tietoa ja esimerkkejä.
www.henkilokohtainenapu.fi
Tietoa henkilökohtaisesta avusta eri osapuolille.
Muista myös sosiaaliturvaopas:
Tukiliiton sosiaaliturvaopas 2020.pdf

Vastaathan sähköpostissa
tulevaan palautekyselyyn!
Palautekysely on jo päivän
aikana auki osoitteessa
https://link.webropolsurveys.co
m/S/70030C99BFF481E9

