
 

 

Seminaarikutsu 
 

 
 
 

Onko meillä malttia ”sijoittaa” lapsuuteen?  
 

Seminaarin järjestäjät: Haukkalan säätiö yhdessä Niilo Mäki -säätiön, Keski-Suomen LAPE-
hankkeen, Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) ja ITLAn (Itsenäisyyden 
juhlavuoden lastenrahaston säätiön) kanssa 
 

Paikka: Jyväskylän Messukeskus 
 

Ajankohta: Torstaina 20.9.2018, klo 10.00–12.00 Hyvä Alku –tapahtuman yhteydessä 
 

Seminaarin tavoite: Seminaarissa keskustellaan ensin visioista ja niiden toteuttamista 
edistävistä strategioista lasten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseksi kunnissa, 
maakunnassa ja koko Suomessa. Sen jälkeen keskustellaan uusien tutkimustulosten 
käyttöönoton mahdollisuuksista ja esteistä toimintastrategioita laadittaessa ja toteutettaessa. 
Seminaarin teemoja syvennetään ja työstetään Haukkalan säätiön VI asiantuntijafoorumissa 
marraskuussa 2018. 
 

Kohderyhmä: Seminaariin kutsutaan Keski-Suomen virkamiesjohto ja toimialajohtajat, 
maakunta- ja kuntatason poliittiset päättäjät, luottamushenkilöt sekä tutkimuksen ja 
koulutuksen edustajia.  
 
Ilmoittautuminen ja käytännön järjestelyt: Osallistuminen on kutsuvieraille maksutonta. Tila- ja 
tarjoiluvarausten vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 10.9.2018 mennessä tästä linkistä.  
Ilmoittautumisten vastaanottaja on Sivi Talvensola sivi.talvensola@koske.fi 
 

Haukkalan säätiö tarjoaa seminaariin ilmoittautuneille osanottajille kahvia tai teetä klo 9.30 alkaen.  
 
Niilo Mäki Instituutti on ystävällisesti lupautunut järjestämään seminaariin ilmoittautuneille 

kutsuvieraille vapaan pääsyn myös Hyvä Alku –tapahtuman tilaisuuksiin. Tapahtumaan odotetaan noin 
2000 päivittäistä kävijää. Tapahtumaan odotetaan noin 2000 päivittäistä kävijää. Hyvä Alku -
tapahtuman luennoille osallistuminen edellyttää kuitenkin ennakkoilmoittautumisen osoitteessa: 

http://www.hyväalku.fi/ilmoittautuminen/muu-asiakasilmoittautuminen-2018/  
Huom!  Seminaariosallistujan maksuttoman osallistumisen varmistamiseksi mainitse laskutusosoite-
kohdassa teksti: SEMINAARI 
 
Ilmoittautuneille lähetetään ohjelman ja seminaaritilaa koskevan tiedon ohella Toimintastrategia 2019-
2025: Luonnos keskustelua varten. 

 
  

http://www.hyväalku.fi/
https://www.webropolsurveys.com/S/D2B9EC62880BB0CE.par
http://www.hyväalku.fi/
http://www.hyväalku.fi/ilmoittautuminen/muu-asiakasilmoittautuminen-2018/


Onko meillä malttia ”sijoittaa” lapsuuteen?  
 
Kutsuseminaarin ohjelma 
 
Puheenjohtaja: Päivi Fadjukoff, dosentti, Haukkalan säätiön hallituksen sihteeri 

 
Klo 10 avautuu Niilo Mäki säätiön järjestämä Hyvä Alku –tapahtuma Jyväskylän 
Messukeskuksessa. Kuulemme oman seminaarimme aluksi tapahtuman videoidut, eri 
osastoille striimatut avajaistervehdykset:  

- Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 

- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto 
 
Seminaarin avaus 
Lea Pulkkinen, professori, Haukkalan säätiön puheenjohtaja 
 

Tuumasta toimeen, visiosta toimenpiteiksi: toimet lasten hyvinvoinnin 
edistämiseksi 
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila (videotervehdys) 
Kaupunginjohtaja Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunki 
Kehittämispäällikkö Kari Pirinen, Keski-Suomen liitto 
 
Lapsiystävällinen Keski-Suomi: Toimintastrategia 2019-2025: jatkotoimenpiteet,  
keskustelua osanottajille etukäteen jaettavan luonnoksen pohjalta 
 
 

Uudet tutkimustulokset käyttöön lasten hyvinvoinnin edistämiseksi 
 
Lasten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuuden 
tutkimukselliset perusteet 
Taina Laajasalo, tieteellinen päätoimittaja, ITLA 
 
Perheet epätyypillisten työaikojen puristuksessa: tutkimustiedosta tekoihin 
Anna Rönkä, professori Jyväskylän yliopisto 
 
Oppimisvaikeudet ja psyykkinen hyvinvointi – mihin tuki tulisi kohdentaa?  
Tuija Aro, dosentti, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto 
  
Taiteen, kulttuurin ja muun harrastustoiminnan (extended education) merkitys koululaisten 
hyvinvoinnille 
Lea Pulkkinen, professori 
 
Seminaarin päätös 
Eino Leisimo, sivistystoimen johtaja, Jyväskylän kaupunki 

http://www.hyväalku.fi/

