Henkilökohtaisen avun päivät 2019
2.-3.10.
Helsingin keskustakirjasto Oodi, Maijansali
Töölönlahdenkatu 4, Helsinki

Teema: Osaaminen ja yhdenvertaisuus henkilökohtaisessa avussa
Keskiviikko 2.10.
Klo 9.30-15.45
Klo 9-9.30 Ilmoittautuminen sisääntulokerroksessa, Maijansalin ovella
(Kansalaistorin puoleisen pääoven läheisyydessä)
9.30 Aloitussanat
Klo 9.40-10.45
Keskustelu: Henkilökohtainen apu 10 vuotta
- mukana Pekka Hätinen, hallituksen jäsen, Hiy ry, Marja Pihnala,
varapuheenjohtaja, Rusetti ry, Paula Risikko, kansanedustaja,
sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja Jarmo Tiri, toiminnanjohtaja, Heta-Liitto
ry, juontaa Merja Heikkonen, toiminnanjohtaja, Kynnys ry
Klo 10.45-11 Tauko
Klo 11-12
Henkilökohtainen apu ja osaaminen
Hyvä työnantajuus, henkilökohtaisen avun työnantaja
Miten kunta voi tukea hyvää työnantajuutta?
Esimerkkikunta
Henkilökohtainen avun kehittyminen nyt ja tulevaisuudessa, Laura Tuominen,
sopimustoimitsija, JHL
Henkilökohtainen apu työntekijän näkökulmasta, henkilökohtainen avustaja
Klo 12-12.15 Keskustelua
Klo 12.15-13.30 Lounas, johon kuuluu kahvit
Klo 13.30-14
Henkilökohtainen avustaminen ammattitutkinnossa
Markku Kokkonen, opetusneuvos, Opetushallitus

Klo 14-14.45
Palveluseteli henkilökohtaisessa avussa
Mika Välimaa, lakimies, Assistentti.info ja Debora
Klo 14.45-15 Tauko
Klo 15-15.40 Henkilökohtaisen avun ja asumista tukevien palvelujen
yhteensovittaminen

Torstai 3.10.
Klo 9.30-13.00
Klo 9.30-10.30
Henkilökohtaisen avun keskukset
Juontaja Maarit Vinni, projektipäällikkö, Eskoo
”Ettemme olisi kuin lampaat”
- työnohjauksella hyvinvointia työnantajuuteen, työnohjaaja
”Ääni tavoitettavissa”, työnantajien kokemuksia ohjauksesta ja tuesta
Sirke Salmela, toiminnanjohtaja, Lounais-Suomen avustajakeskus
Klo
10.30-11 Kahvitauko
Klo 11-11.30
Eri ikäisten ihmisten henkilökohtainen apu
Klo 11.20-12.30
Yhdenvertaisesti eteenpäin
- näkökulmia voimavaraedellytykseen
Intro: Norjan tilanne (etäyhteys Ulobaan)
Paneelikeskustelu, mukana Jarmo Tiri, toiminnanjohtaja, Heta-Liitto, Elina
Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, Laura Tuominen, sopimustoimitsija, JHL, Tanja
Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Jaana Viemerö, Kuntaliitto ja STM,
juontaa Päivi Nurmi-Koikkalainen, johtava asiantuntija, THL
Klo 12.30-12.45 Keskustelua ja päätössanat

Hinnat: 160 EUR perushinta. 120 EUR alennettu hinta, johon ovat oikeutettuja
Assistentti.infon verkoston jäsenorganisaatioiden ja -yhteisöjen edustajat,
henkilökohtaisen avun käyttäjät ja opiskelijat. Henkilökohtaiset avustajat pääsevät
työtehtävissään tilaisuuteen maksutta.
Hinta sisältää osallistumisen molempina päivinä ja kokoustarjoilukahvin 3.10..
Tilaisuus on mahdollisimman paperiton, joten tulosta ohjelma itsellesi, jos niin
haluat.
Kokouslounas on ostettavissa samalla kuin maksetaan osallistumismaksua (katso
ilmoittautumislomake). Myös kahvia ja kaikenlaista purtavaa on mahdollista ostaa
salin välittömässä läheisyydessä olevista kahvilasta ja ravintolasta. Erityisruokavaliot
katso ilmoittautumislomake.
Tänä vuonna on mahdollista esitellä järjestön tai kunnan henkilökohtaista apua
Oodin sisääntuloaulassa, Maijansalin läheisyydessä. Se on maksutonta, mutta vaatii
vähintään yhden seminaariin osallistuvan. Jäljellä olevat tilat jaetaan
pyyntöjärjestyksessä. Pyynnöt Susanna Haapalalle (susanna@assistentti.info). Kaikki
kirjaston kävijät voivat tulla halutessaan esittelypisteille. Palveluntuottajien
esittelypöydät sijaitsevat kirjaston sääntöjen mukaan Maijansalin sisäpuolella. Ne
ovat kaikki menneet, mutta voit ilmoittautua suoraan Susanna Haapalalle
(sähköpostiosoite susanna@assistentti.info) jonoon.
Tarjolla on myös Assistentti.infon NonStop neuvontapiste.
Paikalla on yleisavustaja.
Scandic –hotellit tarjoavat alennusta majoittujille. Varaukset voi tehdä osoitteessa
scandichotels.fi oheista koodia käyttämällä FIARB. Varaukset tulee tehdä viimeistään
14 vuorokautta ennen saapumista ja majoitusvarauksen voi perua klo 18.00
mennessä tulopäivänä. Huoneita voi varata tarjotulla koodilla hotellin
varaustilanteen mukaan, hotellilla on oikeus yksipuolisesti sulkea tarjoushinnan
saatavuus.
Varaaminen
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse. Jos tarvitset esteettömän huoneen,
mainitse siitä varausta tehdessäsi. Helsingin keskustan läheisyydessä on useita
Scandic –hotelleja, suosittelemme Scandic Parkia, koska siellä on useita esteettömiä
huoneita.

Helsingin keskustakirjasto Oodi sijaitsee Helsingin päärautatieaseman välittömässä
läheisyydessä, vinottain hotelli Holiday Innin ”takana”.
Henkilökohtaisen avun päivät 2019 videoidaan mahdollisesti. Neuvottelut käynnissä.
Ilmoittautumislinkki Henkilökohtaisen avun päiville:
https://www.webropolsurveys.com/S/0CD302B1E528CC8E.par

Ilmoittautumiset viimeistään 23.9.2019.
Ilmoittautumisen saa perua maksutta vielä 20.9.2019.
Ilmoittautumislinkki suljetaan, jos henkilökohtaisen avun päivät tulevat täyteen.
Ohjelma alustava, muutokset mahdollisia.

