AutVave 2019, lisätietoa ohjelmasta la 2.11.
10.30-11.15

Kosma Moczek: Autistic advocacy in Poland / Autismikirjon omavoimainen toiminta
Puolassa
Kosma Moczek kertoo Puolan autismikirjon aikuisten toiminnan nopeasta kasvusta viime
vuosien aikana.

11.15-11.30

Heta Pukki: Autismikirjon oman eurooppalaisen verkoston ja järjestön luominen
Heta Pukki esittelee eurooppalaisen European Autistic Network -verkoston (EAN), joka on
auttanut autismikirjon omia yhdistyksiä ja ryhmiä löytämään toisiinsa ja käynnistämään
yhteistoimintaa viimeisten kolmen vuoden aikana. Osa verkostoon kuuluvista järjestöistä on
käynnistänyt yhdessä kansainvälisen kattojärjestön nimeltä European Council of Autistic
People. Tämän on tarkoitus jatkossa tukea autismikirjon aloitteista käynnistyviä projekteja,
tapahtumia sekä osallistumista julkiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen kansainvälisellä
tasolla.

11.30-11.45

Orjo Pättiniemi: Autimiskirjo näkyväksi kulttuurifestivaalien avulla
[täydennetään myöhemmin]

13.30-14.00

Anna-Reeta Pakarinen: Autismikirjo ja luovuus
[täydennetään myöhemmin]

14.00-14.30

Vesa Korhonen: Autismiymmärrys-hankkeen opit vuodelta 2019
[täydennetään myöhemmin]

15.00-15.45

VaVe-hanke ja vertaisryhmät: Kulttuuriharrastukset vertaistoiminnassa
[täydennetään myöhemmin]

Rinnakkaisohjelma ryhmätyötilassa, vain englanniksi
13.00-13.45

Yo Dunn: Mapping Law and Policy
Using England (within the context of international and European law – UNCRPD, ECHR) as an
example, the workshop will set out in more depth a process of identifying, understanding,
using and influencing autismrelevant law and public policy and participants will have the
opportunity to discuss how similar mapping is or could be undertaken in other systems.

13.45-14.30

Kosma Moczek: Inventing the wheel. Traces, signs and descriptions of autism in nonautistic research and literature
While autism-specific research didn't start until the 20th century, the foundations that
underline developmental psychology predate it by over 200 years. The presentation will
explore existing, well-established concepts that allow for better understanding of autistic
development, comorbid conditions, trauma, identity, communication and behavior. I'll try to
show that by looking for existing research - instead of inventing brand new "autistic"
concepts and vocabulary - we can greatly benefit from standing on the shoulders of giants
and realize that, after all, autistic humans are still humans, and are subject to the same
developmental and psychological dynamics and processes that have been known and
described for centuries.

15.00-15.30

Vesa Korhonen: The Autism Acceptance project, learnings from 2019
Vesa Korhonen from the Autism Foundation, a major service provider in Finland, describes
the results of a project that aims to change attitudes and increase awareness.

.

