KUTSU HAUKKALAN SÄÄTIÖN III ASIANTUNTIJAFOORUMIIN

Lapsen kuulemisen käytäntöjen kehittäminen ja juurruttaminen KeskiSuomessa: Lapsen oikeus tulla kuulluksi seminaaripäivän jatkotyöstämistä

Ajankohta: 25.11.2015 klo 12.30 – 16.00
Paikka: Tietotalo, Voutisali, Kilpisenkatu 1, Jyväskylä
Järjestäjä: Haukkalan säätiö (www.haukkalansaatio.com)
Foorumin III tarkoitus
Foorumi III:ssa keskustellaan lapsen kuulemisen käytäntöjen kehittämisestä ja juurruttamisesta
Keski-Suomessa. Keskustelu pohjautuu Haukkalan säätiön 25.9. järjestämään Lapsen oikeus tulla
kuulluksi -seminaariin. Foorumin tavoitteena on pohtia, miten lapsen kuulemisen toimintakulttuuria
voidaan rakentaa ja tukea niin kotona kuin eri palveluissa ja toimintakentillä (esim. päivähoito,
koulu, sosiaalitoimi, terveydenhuolto, harrastustoiminta ja kaupunkisuunnittelu), ja miten
mahdollisia esteitä lasten kuulemisessa voidaan poistaa.
Foorumiin on kutsuttu aikaisempiin foorumeihin osallistuneet henkilöt sekä muita keskeisiä lasten ja
nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi toimivia asiantuntijoita ja vaikuttajia.
Taustaa
Haukkalan säätiö perustettiin keväällä 2013, kun Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen
kannatusyhdistys ry:n toiminta lakkasi tehtävien siirtyessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirille.
Haukkalan säätiö toimii sääntöjen 2. pykälän perusteella seuraavin tavoittein:
Säätiön tarkoituksena on edistää keskisuomalaiselta perustalta lasten ja nuorten
mielenterveyttä tukemalla psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen
tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta ja alan koulutusta sekä kehittämis- ja
julkaisutoimintaa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.
Säätiö on aloittanut toimintansa edistämällä yhteistoimintaa ja verkostoitumista lasten ja
nuorten hyvinvoinnin hyväksi toimivien henkilöiden kesken. Verkoston rakentaminen ja ylläpito
vaativat toimijaa ja resursseja, joita Haukkalan säätiö on omalta osaltaan valmis tarjoamaan.
Foorum III:n työtapa
Foorum III sisältää kolme alustusta, joiden pohjalta käydään keskustelua pienryhmissä. Näissä
keskusteluissa pyritään konkreetteihin toimenpide-ehdotuksiin ja yhteistyön edistämiseen. Säätiön
hallituksen jäsenet kirjaavat keskustelujen pääkohdat ylös, ja niitä käsitellään säätiön hallituksessa
suunniteltaessa säätiön ensi vuoden toimintaa.
Ryhmien vetäjinä toimivat Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet.
Ilmoittautuminen maanantaihin 13.11.2015. mennessä osoitteeseen minna.p.torppa@jyu.fi
Osallistuminen on maksuton.
Lisätietoja Reija Alen (reija.alen@ksshp.fi) ja Anna Rönkä (anna.k.ronka@jyu.fi)

Foorumin III ohjelma

12.30–12.45

Avaussanat, Haukkalan säätiön puheenjohtaja Lea Pulkkinen

12.45 -13.05

Lapsen kuulemisen kokeiluja ja käytäntöjä varhaiskasvatus- ja
kuntoutuspalveluissa. prof. Marja-Leena Laakso

13.05–13.25

Keskustelua ryhmittäin

13.25–13.45

Lapsen kuulemisen jännitteistä ja eettisistä haasteista sosiaalityössä. YTM
sosiaalityöntekijä Johanna Liukkonen ja YTM (väit.), sosiaalityöntekijä
Johanna Moilanen

13.45–14.05

Keskustelua ryhmittäin

14.05–14.25

Kahvi (Haukkalan säätiö tarjoaa)

14.25–15.00

Millaisilla palveluilla tuetaan lasten ja nuorten pärjäämistä ja kuulluksi
tulemista? Väestöliiton puheenjohtaja, VTM Maria-Kaisa Aula

15.00–15.20

Keskustelua ryhmittäin

15.20- 15.45

Säätiön hallituksen jäsenet esittelevät lyhyesti ryhmäkeskustelujen
päähuomiot

15.45–16.00

Yleiskeskustelu: Miten jatketaan eteenpäin?

16.00

Foorumin päättäminen

Haukkalan säätiön hallituksen puolesta tervetuloa säätiön kolmanteen asiantuntijoiden
kutsufoorumiin

Lea Pulkkinen
Puheenjohtaja

Minna Torppa
Sihteeri

