
 

 

SUOMI	-	VAMMAISOIKEUKSIEN	MALLIMAA	2030	
-	Tiekartta	tulevaisuuteen	-tilaisuus	Kiasmassa	
	
	
AIKA	 Keskiviikko	12.9.2018	klo	13.30-18.30	(kevyt	tarjoilu	13.00	alkaen)	
	
PAIKKA	 Kiasma	(Seminaari-tila),	Mannerheiminaukio	2,	Helsinki.	
	
TEEMA	 Suomessa	 on	 paras	 vammaispalvelulainsäädäntö.	 Suomessa	 on	 paras	

vammaisten	 syrjinnän	 kieltävä	 lainsäädäntö.	 Lainsäädäntömme	 on	 kunnossa	
siis?	 Mitä	 muuta	 tarvitaan	 tiellä	 kohti	 vammaisoikeuksien	 mallimaata?	 Tule	
kuulemaan	ja	kuulumaan.	

	
	 Tilaisuudessa	julkistetaan	Suomi	-	Vammaisoikeuksien	mallimaa	-Tiekartta.	
	
KENELLE	 Tilaisuuteen	ovat	tervetulleita	kaikki	vammaisoikeuksista	kiinnostuneet.	
	
OHJELMA					
	
Tilaisuuden	juontaa	toimittaja,	Huono	Äiti	-yhteisön	perustaja	Sari	Helin	
	
13.00													 Osallistujat	tervetulleita	(Kiasma-teatterin	lämpiö).	Cava	ja	keittiön	tervehdys		
																							
13.30												 TERVETULOA	MATKALLE	VAMMAISOIKEUKSIEN	MALLIMAAHAN	2030	
																							 Jukka	Kumpuvuori	
		 	 	
13.45	 HISTORIAA	JA	TULEVAA	
	
	 Amu	Urhonen,	hankepäällikkö,	Vammaisuuden	vaiettu	historia	-hanke	
	 Onko	Suomi	aina	ollut	Vammaisoikeuksien	Mallimaa?		
	
	 Joel	Kivirauma,	erityispedagogiikan	professori	
	 Vammaiset	koulussa	vai	pihalla?	
	
	 Kalle	Könkkölä,	toiminnanjohtaja,	Kynnys	ry	
	 Vammaispalvelulaki	1986	-	Miten	ihmeessä	se	tehtiin?		
	
	 Elina	Hiltunen,	futuristi,	What's	Next		
	 Miltä	tulevaisuus	yleensä	ottaen	näyttää?	
	
	 	Riikka	Koulu,	apulaisprofessori,	Helsingin	yliopisto	
	 	Oikeusteknologian	mahdollisuudet	ja	uhat	
	 	
15.30	 MITEN	MALLIMAAN	VAMMAISET	LAPSET	VOIVAT?	
	
	 Sari	Helin,	Huono	Äiti	-yhteisön	perustaja	
	 Miten	Vammaisoikeuksien	Mallimaan	 vammaislapsiperheet	 voivat?	Huonon	Äidin	
	 kyselyn	tulokset	
	
	 	
	



 

 

16	 TAUKO	JA	TARJOILUA	
	
16.30	 MILLÄ	ASENTEILLA	MALLIMAAKSI? 
 
 Panu Artemjeff, erityisasiantuntija, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden 
 yksikkö, oikeusministeriö 
 Vammaisten yhdenvertaisuus vaatii omien asenteidemme tarkastelua 
 
 Markku Jokinen, toiminnanjohtaja, Kuurojen Liitto ry 
 Kuurona Suomessa - stigma ja menestys 
    
 Markku Virkamäki, toimitusjohtaja, Kehitysvammaisten   
 Palvelusäätiö 
 Kehitysvammaisena Suomessa - kauppatavarasta oman elämän   
 omistajaksi 
 
 Tuomas Tuure, kehityskoordinaattori, Kynnys ry 
 Vihataanko vammaisia vielä 2030? 
 
 Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, tekstiili- ja käsitaiteilija 
 Intohimot tarpeiden tyydyttämisen edelle - säälityistä säätäjiksi 
	
	 LOPPUKESKUSTELU	
	 		
18.30	 TILAISUUS	PÄÄTTYY	
	
MUKAAN	 Sitovat	 ilmoittautumiset	 viimeistään	 tiistaina	 28.8.2018	 ensisijaisesti	

sähköpostilla	 tiekartta@kumpuvuori.fi,	 toissijaisesti	 puhelimitse	050	552	0024.	
Ilmoittautumisen	yhteydessä	mainitse:	

	 	
	 -	Nimi	

-	Taustayhteisö/-organisaatio	
-	Laskutusosoite	

	 -	Erityisruokavalio	
	 -	 Onko	 sinulle	 henkilökohtainen	 avustaja/tulkki	 mukana	 (Huom.:	 avustaja	 /	

tulkki	 pääsee	 mukaan	 ilmaiseksi,	 mutta	 juhlaseminaarin	 tarjoilu	 ei	 ole	
ilmainen	 avustajalle	 /	 tulkille.	 Tästä	 poikkeuksena	 alkoholiton	
tervetuliaisjuoma.	 Kiasman	 kahvilassa	 on	 ostettavissa	 virvokkeita	 ja	
syötävää.	Mikäli	haluat,	että	avustaja	/	tulkki	nauttii	myös	juhlaseminaarin	
tarjoilusta	 maksullisesti,	 ilmoita	 siitä	 ilmoittautumisen	 yhteydessä,	 niin	
asia	järjestyy	laskutuksella,	hinta	20	e	sis.	ALV	24	%.)	

	 -	Muut	mahdolliset	erityistarpeet	
	

Osallistumismaksu:		
	
-	 early	 bird-hinta	 140	 euroa	 (sis.	 ALV	 24	 %),	 kun	 ilmoittaudut	 viimeistään	
torstaina	31.5.2018.	
-	normaalihinta	(1.6.2018	alkaen)	180	euroa	(sis.	ALV	24	%).	
	
Osallistuminen	 vahvistetaan	 osallistumismaksun	 maksamisella.		
Osallistumismaksu	 maksetaan	 7	 päivää	 ilmoittautumisen	 jälkeen	
erääntyvällä	laskulla.	Peruutus	viimeistään	31.8.2018:	50	%	palautus	hinnasta.	



 

 

Sen	 jälkeen	ei	palautusta	hinnasta	 ilman	erityistä	 järjestäjän	hyväksymää	syytä.	
Maksamalla	osallistumismaksun	sitoudut	peruutusehtoihin.	

	
Paikkoja	on	rajoitetusti	–	ole	nopea	!	
	
Tilaisuudessa	on	käytössä	induktiosilmukka.	Tilaisuudessa	on	yksi	yleisavustaja.	Jos	tarvitset	
omaa	 avustajaa	 esim.	WC,	 ota	 oma	 avustaja	mukaan.	 Tilaisuudessa	 tallennetaan	 visuaalista	
materiaalia,	jota	voidaan	käyttää	Lakitoimisto	Kumpuvuori	Oy	sosiaalisessa	mediassa.	Ilmoita,	
jos	et	halua,	että	olet	näkyvissä	tallenteissa.	
	
Lakitoimisto	 Kumpuvuori	 Oy	 pidättää	 oikeuden	 muutoksiin	 yllä	 OHJELMA-osiossa	
mainittuun.	
	
PS.	 Kiasma	 on	 avoinna	 Tiekartta-päivänä	 klo	 10-20.30.	 Voit	 juhlaseminaarin	 yhteydessä	
kätevästi	 tutustua	 Kiasman	 näyttelytarjontaan.	 Katso	 käynnissä	 olevat	 näyttelyt	
http://www.kiasma.fi/nayttelyt-ja-ohjelmisto/.	 Pääsyliput	 Kiasman	 näyttelyyn	 normaalisti	
Kiasman	lipunmyynnistä.	
	
Suomi	 -	 Vammaisoikeuksien	 Mallimaa	 2030	 -	 Tiekartta	 tulevaisuuteen	 -	 Tervetuloa	
mukaan	!	
 


