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Lapsen oikeuksien päivä 20.11.2018 - Osallisuus
KUULUUKO KOULU KAIKILLE?
Lapsen oikeuksien päivää vietetään tänä vuonna tiistaina 20.11. teemalla Osallisuus.
Teemme Valterissa päivittäin työtä lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi
yhdessä koulujen kanssa ympäri Suomen. Näemme valtakunnallisesti tarpeen
osallisuuden lisäämiselle. Järjestämme Valterin Jyväskylän toimipisteessä Lapsen
oikeuksien päivänä ti 20.11. klo 13.00 tilaisuuden, jossa on mukana
lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Paljon puhuttavia ja ajankohtaisia teemoja
tilaisuudessa ovat ”Tasa-arvoiset oppimisen ja kuntoutumisen mahdollisuudet” ja
”Tukea tarvitsevan oppilaan ääni kuuluviin”. Oppilaamme kertovat omia
näkemyksiään näistä aiheista ja tenttaavat lapsiasiavaltuutettua ja Valterin johtoa.
Media on lämpimästi tervetullut tilaisuuteen.
Osallisuuden toteutumiseksi on vielä paljon tehtävää
Oppilashuollon, kuntoutuksen ja muun koulunkäynnin ja oppimisen tuen saatavuus
ei vielä toteudu tasavertaisesti koko Suomessa. Tuen saaminen riippuu lapsen
asuinpaikasta ja kotikunnan taloustilanteesta, eikä lapsen yksilöllisiä tarpeita pystytä
aina huomioimaan. Lisäksi esim. koulu- ja opiskeluympäristöjen esteettömyydessä ja
saavutettavuudessa on ongelmia. Tämä voi vaikeuttaa esimerkiksi
lähikouluperiaatteen toteutumista ja ylipäätään vammaisten koululaisten
integroitumista yleisen opetuksen piiriin.
Varhainen puuttuminen ja toimijoiden yhteistyö keskeistä
Valteri tekee kuntien kanssa jatkuvaa yhteistyötä lähikouluperiaatteen tukemiseksi ja
parhaiden käytänteiden kehittämiseksi. Osallisuuden parantamisen kannalta
merkittävää on toimijoiden yhteistyö. Meillä on kehittämisen kannalta keskeistä
kokemus- ja tutkimustietoa hankkeiden ja yhteistyökumppaniemme kautta, joista
merkittävänä esimerkkinä vaativan erityisen tuen VIP-verkosto.
Media on lämpimästi tervetullut tilaisuuteen ti 20.11. klo 13 Oppimis- ja
ohjauskeskus Valteri, Onervaan, Kukkumäentie 27, Jyväskylä. Tilaisuudessa on
mahdollista haastatella oppilaita ja tutustua toimipisteemme Suomen
mittakaavassakin ainutlaatuiseen esteettömään oppimisympäristöön, joka edistää
oppilaan osallisuutta, aktiivisuutta ja itsenäisyyttä (video). Esittelemme mielellämme
erilaisia ratkaisuehdotuksia tuen järjestämiseen kouluissa siten, että lapsen oikeudet
tulee huomioitua kunnioittavasti.
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Lapsen oikeuksien päivä 20.11.2018
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva, Jyväskylä
OHJELMA - Kuuluuko koulu kaikille?
Klo 13.00-13.45
Lapsiasiavaltuutetun tapaaminen - avoin tilaisuus oppilaille ja henkilökunnalle
o Tervetuloa Lasten oikeuksien Valteri-iltapäivään, rehtori Anne Korhonen
o Oppilaskunta esittelee toimintaansa
o Oppilaiden kysymykset lapsiasiavaltuutetulle ja Valterin johdolle
o Kommenttipuheenvuorot lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja johtava
rehtori Anne Vierelä, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Klo 13.45-14.15
Oppilaskunnan edustajien, esimiesten ja lapsiasiavaltuutetun päiväkahvit
Klo 14.15-15
Tilojen esittely
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