
KUTSU HAUKKALAN SÄÄTIÖN ASIANTUNTIJAFOORUMIIN  

 

 

Lapsille ja nuorille hyvinvointia yhteisvoimin  

 
Ajankohta: 30.10.2013, klo 12.30-16.15. 
Paikka: Tietotalo, Voutisali, Kilpisenkatu 1, Jyväskylä 

Järjestäjä: Haukkalan säätiö 

 

 
Foorumin tarkoitus 
Foorumiin on kutsuttu keskeisiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi toimivia 

asiantuntijoita ja vaikuttajia. Tarkoitus on keskustella siitä, miten Keski-Suomessa voidaan 

vahvistaa sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. 

Yhdessä tekeminen vaatii verkostoitumista. Verkoston rakentaminen ja ylläpito puolestaan 

vaatii toimijaa ja resursseja, joita Haukkalan säätiö on omalta osaltaan valmis tarjoamaan.  

 

 
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. 

 
Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet ovat:  
Ylilääkäri Reija Alén, varapuheenjohtaja 
Sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja Marja Heikkilä 
Professori Kimmo Jokinen 
Professori Jari-Erik Nurmi 
Professori Lea Pulkkinen, puheenjohtaja 
Yliopettaja Anna Rönkä 
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 
Kehittämisjohtaja Silja Ässämäki 
Sihteeri: yliopistotutkija Minna Torppa 

 
 

Foorumin työtapa 
Foorumin pääpaino on eri toimialoilta kutsuttujen osanottajien näkemyksissä lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin edistämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista (ks. seuraava sivu).  

  



I Avoin foorumi ryhmittäin 
Osanottajat keskustelevat (osat A ja B) säätiön hallituksen jäsenten vetämissä ryhmissä, jotka 

muodostetaan eri toimialueiden henkilöistä. 
 

A. Tutustuminen ryhmän jäsenten toimialoihin. Osanottajat esittelevät omaa työtään alla 

mainituista teemoista (1-5), näkökulmana lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.  

1. Luonnehdi toimintaympäristöä hallinnon, organisaation tms. näkökulmasta 
2. Kuvaa tuotettuja lasten ja nuorten hyvinvoinnin palveluja 
3. Millainen on oma tai organisaation toimintastrategia lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

kannalta? 
4. Mitä ovat toiminnan merkittävimmät saavutukset lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

näkökulmasta? 
5. Millaisia tavoitteita teillä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi? 

 
B. Keskustelua ryhmässä siitä, mitä yhteistoiminta voisi tuoda lisää, kun hahmotellaan  

1. Yhteisiä kehittämiskohteita 

2. Yhteisiä tutkimustarpeita 
3. Jyväskylän ja Keski-Suomen uusia toimintatapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

hyväksi 

 
II Alustukset yleiskeskustelua varten: Ryhmien vetäjät kokoavat ryhmäkeskustelujen 

tulokset ja esittelevät ne yleiskeskustelua varten 

 

III Yleiskeskustelu: Löytyykö yhteisiä tavoitteita? 

 

 
Aikataulu  
 

Lounas  Tietotalon ravintola, Haukkalan säätiön tarjoama (osanottajien aikataulun mukaan 

              klo 11:sta lähtien)  

12.30   Foorumin avaus, puheenjohtaja Lea Pulkkinen 

13.00   Avoin foorumi ryhmittäin 

13.45   Kahvi 

14.00   Alustukset yleiskeskustelua varten: Säätiön hallituksen jäsenet esittelevät    

ryhmäkeskustelujen tulokset 

15.15   Yleiskeskustelu: Löytyykö yhteisiä tavoitteita lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

kehittämisen, tutkimuksen ja toimintatapojen uudistamisen osalta? 

16.00   Miten jatketaan eteenpäin? 

16.15   Foorumin päättäminen 

 

 
Ilmoittautuminen maanantaihin 21.10. mennessä osoitteeseen minna.p.torppa@jyu.fi  
Lisätietoja Lea Pulkkiselta (lea.pulkkinen@psyka.jyu.fi) 


