
 

 

KUTSU HAUKKALAN SÄÄTIÖN II ASIANTUNTIJAFOORUMIIN  
 

Lapsille ja nuorille hyvinvointia yhteisvoimin  

 
Ajankohta: Keskiviikko 12.11.2014 klo 12.15-16.00 
Paikka: Tietotalo, Voutisali, Kilpisenkatu 1, Jyväskylä 
Järjestäjä: Haukkalan säätiö 

 

Foorumin II tarkoitus 
 

Foorumin II tarkoitus on jatkaa 30.10.2013 järjestetyssä I Foorumissa  aloitettua keskustelua 

siitä, miten Keski-Suomessa voidaan vahvistaa sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria, joka 

edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.  I Foorumi antoi Haukkalan säätiölle kimmokkeen teettää 

palveluverkkoselvitys otsikolla Lasten ja perheiden palveluverkko Jyväskylässä (kutsun 

liitteenä). Raportilla on alaotsikko Selvitystyön I vaihe, mikä viittaa tarkoitukseen, että sitä 

täydennetään II foorumissa käytyjen keskustelujen ja esiin tulevien näkökohtien perusteella. 
 

Foorumiin on kutsuttu I Foorumiin 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.  
 

 
Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet ovat:  

 Lea Pulkkinen, professori emerita, puheenjohtaja 
Reija Alén, ylilääkäri, varapuheenjohtaja 
Marja Heikkilä, hankepäällikkö (Keski-Suomen Sote 2020) 
Kimmo Jokinen, perhetutkimuksen professori 
Jari-Erik Nurmi, psykologian professori 
Anna Rönkä, kasvatustieteen professori 
Pekka Utriainen, apulaiskaupunginjohtaja 
Silja Ässämäki, kehittämisjohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Sihteeri: akatemiatutkija Minna Torppa 

 

 



 

 

Foorumin työtapa 
 

Foorumin työskentely perustuu ryhmissä käytyihin keskusteluihin ja niiden pohjalta tehtyihin 

ehdotuksiin siitä,  

- millaisia tavoitteita selvitystyön II versiolle tulisi asettaa ja  

- miten ne voitaisiin toteuttaa. 

 

Ryhmien vetäjinä toimivat Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet. 

 

Ilmoittautuminen maanantaihin 3.11.2014. mennessä osoitteeseen minna.p.torppa@jyu.fi 

 

Lisätietoja Lea Pulkkiselta (lea.pulkkinen@psyka.jyu.fi) 
 

 

 

Foorumin II ohjelma 
 

12.15   Foorumin avaus, puheenjohtaja Lea Pulkkinen 

12.30   Selvityksen ”Lasten ja nuorten palveluverkko Jyväskylässä” esittely, Elina Hallman  

13.00   Avoin foorumi ryhmittäin 

13.45   Kahvi 

14.00   Säätiön hallituksen jäsenet esittelevät ryhmäkeskustelujen tulokset selvitystyön 

tavoitteista ja toteutuksesta 

15.00   Yleiskeskustelu: Miten jatketaan eteenpäin? 

15.45   Arviointia selvitystyön tavoitteesta ja toteutuksesta, lapsiasiavaltuutettu Tuomas 

Kurttila (vahvistetaan myöhemmin) 

16.00   Foorumin päättäminen 

 

 

 
 

 

Haukkalan säätiön hallituksen puolesta, 

 
 Lea Pulkkinen                    Minna Torppa 
 

 Puheenjohtaja                        Sihteeri 

 

  

 

 

Liitteenä: Hallman, E. (2014). Lasten ja perheiden palveluverkko Jyväskylässä: Selvitystyön I 

vaihe. 
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