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Paikka: JAMK, Dynamon auditorio 

Osoite: Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä 

 

 
 

Ilmoittautuminen avoinna 18.12.2018-25.1.2019. 
 

Varhaisen tuen päivän teemana on yhteinen vanhemmuus.  

Päivä rakentuu luennoista ja aihetta käsittelevistä työpajoista.  

 

Päivä on suunnattu lasten ja perheiden parissa toimiville ammattilaisille,  

vapaaehtoisille, vertaisille, opiskelijoille, kehittäjille ja kaikille teemasta kiinnostuneille. 

 

 
Päivän rakenne:  
 

08:30  Aamukahvit  

09:00  Koululaisesitys 

09:10  Alkusanat Susanna Huovinen, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry 

09:30  Yhteisvanhemmuus moninaisissa perhemuodoissa ja -tilanteissa: Tukea, tekoja ja 

vastuuta professori, PsT Anna Rönkä ja dosentti (perhepsykologia), PsT Kaisa Ma-

linen. 

10:45  Lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea YHDESSÄ 

-Keski-Suomen LAPE nostoja ja ajankohtaisia aiheita, Sari Paananen Jyväskylän 

kaupunki ja Hanna Hämäläinen LAPE muutosagentti 

 

11:15  Lounas (omakustanteinen) 

 

12:30  Työpaja 1 

13:30  Jaloittelu tauko 

13:45  Työpaja 2 

14:45  Jaloittelu tauko + siirtyminen auditorioon 

15:00 Päätössanat + viestikapulan vaihto 
 

 

Koulutukseen ilmoittautuminen tämän linkin kautta  

tai osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/87B0ECEDED7604FC.par 

 

Yhteinen vanhemmuus 
 

Valtakunnallinen varhaisen tuen päivä  
Jyväskylässä 8.2.2019 
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Päivä toteutetaan yhteistyönä 

                                                 
 

                                  
 

                                            

 
 
 
TYÖPAJAT 
(Valitse mielenkiintosi mukaan yksi (1) pitkäkestoinen työpaja tai kolme (3) lyhempikestoisia työpajoja. 

Näistä kolmesta osallistut päivän aikana kahteen) 

 

1. Pitkäkestoinen työpaja (2 h) 
 
MIESTEN JA ISIEN HYVINVOINNIN HAASTEET JA NIISSÄ TUKEMINEN 
Isän näköinen -hanke, Suomen Setlementtiliitto 
Erityisesti Isä -toiminta, Kirkkopalvelut                   
 

Suomalainen mies- ja isäkuva on laajentunut viime vuosikymmeninä, ja isillä on enemmän tilaa to-

teuttaa itseään vanhempina. Tietyt hyvinvoinnin haasteet ja sosiaaliset paineet kasautuvat silti edel-

leen miehille, ja niiden sanoittaminen ja avoin käsitteleminen voi olla haastavaa. Työpajassa käsitel-

lään ongelmia, jotka koskevat erityisesti miehiä ja isiä sekä pohditaan yhdessä, miten niitä voidaan 

ottaa huomioon työotteessa erilaisten palvelujen piirissä.  

 

TAI  
 

2. Lyhyempikestoiset työpajat (valitse vaihtoehdot 1,2,3) 
 

1 VAUVAPOLKU-BABY-TRAIL-OPPIMISPELI 
Sillanpään Susanna VauvaPolku-tiimi, Family Support House oy 

 

Tervetuloa tutustumaan VauvaPolku-oppimispeliin yhdessä pelin kehittäjätiimin kanssa. Työpajassa 

pohdimme pelin käyttöä ennaltaehkäisevän työn menetelmänä perheiden kanssa. Kuulet myös ko-

kemuksia pelin pilotoinnista osana perhevalmennusta sekä peliin liittyvän interventiotutkimuksen 

alustavia tuloksia.    

 

2 ISIEN SENSITIIVINEN KOHTAAMINEN 
Isän näköinen -hanke, Suomen Setlementtiliitto 

 

Työpajassa tarkastellaan toiminnallisesti ja yhdessä keskustellen isien kohtaamiseen liittyviä kysy-

myksiä, mm. sukupuolistereotypioiden ilmenemistä asiakastyössä perheiden kanssa. Isän näköinen -

hanke painottaa osallisuutta ja vertaisuutta voimavaroina ja se keskittyy erityisesti haastavissa elä-

mäntilanteissa olevien isien kohtaamiseen.  
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3 DIGI PERHEISSÄ, PERHEET DIGISSÄ 
Johanna Moilanen ja Kaisa Malinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 

Työryhmän kuvaus: 

Uudet teknologiat ja sosiaalinen media ovat osa tämän päivän perhearkea. Aika ruutujen äärellä 

myös puhututtaa paljon perheissä sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Tule työpajaan ja-

kamaan kokemuksia, ajatuksia ja hyviä käytäntöjä liittyen digiajankäytäntöön perheissä ja ammatti-

laisten työhön tämän teeman äärellä. Huom: Työryhmä taltioidaan ja aineistoa hyödynnetään ano-

nymisoituna DigiPerheet-tutkimushankkeen (UTA, JAMK) aineistonkeruussa. Työryhmään osallistu-

neilta pyydetään erilliset luvat aineiston käyttöön työryhmässä. Lisätietoja saat työryhmän vetäjiltä. 

 

4 KIUSAAMISEN AIHEUTTAMAT SEURAUKSET JA JÄLKIHUOLTO 
Mari Tuppurainen ja Elina Hartikainen, MLL 

 

Työpajan tavoite:  

- Lisätä ammattilaisten tietoisuutta kiusaamisen aiheuttamista seurauksista sekä vaikutuksista 

nuoreen sekä koko perheeseen 

- Tutustua Selviytyjät -vertaismallin teemoihin ja työskentelymenetelmiin. 

Kiusaaminen on vähentynyt ennaltaehkäisyyn liittyvien toimien sekä tietoisuuden lisääntymisen myö-

tä Suomessa, mutta edelleen tutkimusten mukaan systemaattisesti kiusatuksi joutuu 10–20 % alakou-

lun ja 5–10 % yläkoulun oppilaista. Tiedetään myös, että pitkäaikainen kiusaaminen aiheuttaa kauas-

kantoisia seurauksia nuoren itsetuntoon, identiteettiin sekä sosiaalisiin taitoihin. Kiusaaminen vaikut-

taa myös koko perheen arkeen ja voimavaroihin. STEAn rahoittamassa Selviydytään kiusaamisesta -

projektissa on luotu kiusaamista kokeneille 12-20-vuotiaille nuorille matalan kynnyksen vertaisryh-

mämalli, jossa tavoitteena vahvistaa itsetunnon ja identiteetin lisäksi nuoren sosiaalisia ja tunnetaito-

ja. Koska kiusaamiskokemus vaikuttaa koko perheeseen, tarjotaan myös vanhemmille vertaisryhmän 

tukea kokemuksen käsittelyyn sekä kiusatun nuoren tukemiseen.  

 

5 LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: MENETELMIÄ LASTEN JA NUORTEN KUULEMISEEN ARJESSA 
Annemari Sinikorpi, MLL 
 

Työpajan tavoite: 

- Lisätä ammattilaisten osaamista lapsivaikutusten arvioinnin menetelmistä ja niiden hyödyn-

tämisestä päätöksentekoa ja toimintaa suunniteltaessa 

Lapsivaikutusten arviointi tuo tietoa lapsia koskevan toiminnan kehittämisen ja päätösten perustaksi. 

Sen avulla saadaan tietoa erilaisessa tilanteessa olevien lasten ja nuorten tarpeista, ja voidaan hyö-

dyntää heidän kokemusasiantuntijuuttaan. Hyvinvoinnin ja terveyden perusta rakentuu lapsuudessa: 

lasten hyvinvoinnin kannalta hyvät päätökset ovat myös taloudellisesti kestävämpiä. 

 

6 TARTU TARINAAN! 
Karoliina Vallipuro, MLL 
 

Tartu tarinaan -työpajassa vahvistetaan ymmärrystä ja tietoa varhaislapsuudessa tapahtuvan lukemi-

sen merkityksestä lapsen ja vanhemman väliselle vuorovaikutukselle ja lapsen kehitykselle. Pohdim-

me yhdessä, kuinka luoda ja lisätä lukumotivaatiota vanhemmille, joilla on vähän innostusta lukemi-

seen tai erilaisia haasteita lukemiseen liittyen. 
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7 TUKIPERHE- JA TUKIHENKILÖTOIMINNASSA YHTEISESTI JAETTU KASVATUSKUMPPANUUS 
Pelastakaa Lapset ry 

 

Tule lainaamaan kokemuskirjastosta kokemuksia yhteisestä vanhemmuudesta ja kuulemaan lasten 

kokemuksia siitä. Paikalla on kokemusasiantuntijoina tukiperheessä käyvä lapsi, tukiperheessä käyvän 

lapsen vanhempi, tukiperhevanhempi, tukihenkilö ja lapsi, jolla on tukihenkilö. Ryhmässä on mahdol-

lista kuulla ja keskustella kasvatuskumppanuudesta, kun lapsi käy tukiperheessä tai tapaa tukihenki-

löä. 

 

8 VANHEMMUUS ON ARVOKASTA MYÖS ERON JÄLKEEN 
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti 

 

Eroneuvo on muodoltaan ainutlaatuinen vertaistuen muoto. Miten kertaluonteisessa tilaisuudessa 

voi saada helpotusta erotilanteeseen ja myös eron toisen osapuolen näkökulman ymmärtämiseen? 

Miksi eron läpikäyneiden vanhempien kokemus ja tuki vertaisena on vaikuttavaa?  

Ero lapsiperheessä -toiminnan eroneuvo –vetäjä. Kokemusasiantuntija, eroneuvo –vapaaehtoinen 

 

9  MONIKIELISYYDEN KEHITTYMINEN JA TUKI PERHEILLE 
Gloria Jyväskylä 

 
Asiantuntijana Maisa Martin, kielten oppimisen emerita professori, Monikulttuurikeskus Glorian va-

paaehtoinen kieliopas Kokemuksia ja menetelmiä perheryhmätyöstä Monikulttuurikeskus Gloriasta, 

Anu Juurakko, YTK, ohjaaja ja vapaaehtoistoiminnan vastaava 
 

***************************************************************************************** 

Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse piritta.jetsu@jkl.fi 

 

Koulutuspäiville osallistumisen voi perua sähköpostitse eija.savolin@jkl.fi 

Mikäli et peru osallistumistasi viikkoa ennen tapahtumaa niin lähetämme sinulle 50€ peruutusmak-

sun.    


