
Pääkaupunkiseudun LAPE-hanke

Lapsen paras – yhdessä enemmän
Socca − Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus
www.socca.fi/lape Facebook @PksLape #pkslape #lapemuutos

Lapsen paras − yhdessä enemmän hankkeen toteutukseen on myönnetty sosiaali- ja terveysministeriön hankeavustus.

Pääkaupunkiseudun Lape

Lapsen paras – yhdessä enemmän -hanke: 
Pop up -tapahtuma
Tiistaina 20.11.2018 kello 9 – 13 
Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, Helsinki

Kuvaus: 
Lapsen paras – yhdessä enemmän -hanke päättyy vuoden lopussa. Kehittäminen 
jatkuu kuitenkin vahvana tämänkin jälkeen. Pop up -tapahtumassa esitellään hankkeen 
saavutuksia ja luodaan katsaus tulevaisuuteen.

Kohderyhmä:
Tilaisuus on suunnattu kaikille hankkeen kehittämiseen osallistuneille ja 
yhteistyökumppaneille sekä sivistys-, sosiaali- ja terveysalan johtajille ja työntekijöille.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja:

Mette Kontio Merja Tapio
projektipäällikkö hankesihteeri 
040 635 9599 040 718 7294
mette.kontio@hus.fi merja.tapio@hus.fi 

Tietoa Lapsen paras -yhdessä enemmän - hankkeesta

Kehitämme yhdessä lasten ja perheiden palveluja osana hallituksen lasten ja 
perheiden muutosohjelmaa Lapea. Kehittämistä tehdään perhekeskuksissa, 
varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä erityis- ja vaativimman tason 
palveluissa. Mukana ovat pääkaupunkiseudun kunnat ja HUS sekä joukko alueen 
järjestöjä ja korkeakouluja.



OHJELMA

9 – 13 Tarjolla aikaisille aamupalaa, sen jälkeen kakkukahvit
Kallion virastotalon aula
Tarjolla koko tapahtuman ajan

9 – 13 Posterinäyttely
Kallion virastotalon aula
Hankkeen kehittämissuunnittelijat ovat paikalla vastaamassa kysymyksiin 
kello 9 – 12.

10 – 12 Tutustumiskäynnit Uudenmaan maakuntavalmisteluun
Pienryhmissä (ilmoittautuminen aulassa).

9 – 13 Lape-videoiden non stop -esitys
Kokoushuone 5, 3. kerros
(Käynti portaista kahvion vierestä tai aulan hisseillä.)

12.00 – 12.45 Paneelikeskustelu:
Kallion virastotalon aula

Lape-kehittämisen siltaus tuleville vuosille
Paneelin puheenjohtajana toimii Tiina Turkia, muutosagentti
Keskustelussa mukana:
Anna Cantell-Forsbom, perhepalveluiden johtaja, Vantaa
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, Helsinki
Jukka T. Salminen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan 
apulaiskaupunginjohtaja, Vantaa
Kaisu Toivonen, opetustoimenjohtaja, Espoo
Pirjo Pennanen, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ylilääkäri, Vantaa
Jaana Iivonen, palvelupäällikkö lasten ja nuorten palvelut, Loviisa
Klaus Ranta, nuorisopsykiatrian linjajohtaja, HYKS psykiatria
Leena Wilén, johtava asiantuntija, Lastensuojelun keskusliitto

12.45 – 13.00 Kiitossanat

Osallistu myös kilpailuumme!
Valitse mielestäsi paras kehittämisidea ja osallistu arvontaan.

Lapsen paras – yhdessä enemmän
-hankkeen tuotokset on koottu 
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus 
Soccan nettisivuille. www.socca.fi/pkslape

http://www.socca.fi/lape

