
 
 
 
 

Tervetuloa Haukkalan säätiön VII asiantuntijafoorumiin!  
 

Korona-ajan koti lapsen kannalta 
- miten tukitoimissa on onnistuttu ja mitä tehtäisiin toisin? 

 
Keskiviikkona 2.12.2020 klo 13-16 

Webinaarina (kutsulinkki lähetetään ilmoittautuneille) 
 
Taustaa 
Covid19-viruksen leviäminen keväällä 2020 mullisti ihmisten elämää arvaamattomasti 
kaikissa suhteissa. Lapsen hyvinvoinnin tärkein pilari on koti aineellisine, sosiaalisine ja 
henkisine ulottuvuuksineen. Toistaiseksi keskustelu koronatoimien vaikutuksista lapsiin 
kodin kautta on kuitenkin ollut niukkaa.  
 
Foorumin tavoite on keskustella Keski-Suomen kuntien perhetyötä tekevien henkilöiden, 
vanhempien ja tutkijoiden kanssa 
- havainnoista, jotka koskevat korona-ajan vaikutuksia kotiin: miten ne ovat 

heijastuneet alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin sekä vanhempien jaksamiseen 
vanhempana? 

- sosiaali-, terveys- ja kulttuuripalvelujen tuottamisesta kodeille korona-aikana: mitä 
palveluja lisättiin ja mitä vähennettiin? 

- oppimisesta - jos koulujen ja päiväkotien laaja sulkeminen toistuisi, niin missä suhteissa 
meneteltäisiin toisin? 
  

Foorumissa on tietoiskuja uusien tutkimusten perusteella sekä keskustelua. Foorumi 
toteutetaan Zoom-sovelluksella, joka tekee mahdolliseksi isomman joukon jakamisen 
pienempiin ryhmiin ja pienryhmäkeskustelut. Ryhmäkeskustelujen perusteella pyritään 
löytämään suuntaviivoja toiminnalle mahdollisessa uudessa vastaavanlaisessa tilanteessa. 
Keskusteluissa esiin nousevien teemojen pohjalta valmistellaan myös seuraavaa 
Haukkalan säätiön seminaaria, joka järjestetään keväällä 2021.  
 
Ilmoittaudu mukaan 27.11 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/5DF698B42C76E182 
 
Asiantuntijafoorumi järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Keski-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskuksen, Jyväskylän vanhempainfoorumin sekä Keski-Suomen 
hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHOn kanssa.  
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Haukkalan säätiön VII asiantuntijafoorumi  

Korona-ajan koti lapsen kannalta 
- miten tukitoimissa on onnistuttu ja mitä tehtäisiin toisin? 

 

Keskiviikko 2.12.2020 klo 13.15-16 (sisäänkirjautuminen klo 13 alkaen) 
Webinaari, zoom-kutsulinkki lähetetään ilmoittautuneille 
   

OHJELMA 

13.15 Avaussanat 
Anna Rönkä, Haukkalan säätiön varapuheenjohtaja 
Professori, Jyväskylän yliopisto  
 
Korona aika lasten kokemana: Lasten Parlamentin edustajien ajatuksia  
Mareena Laine, osallisuuden asiantuntija, Nuorten Suomi  
 
Ryhmäkeskustelu 1. Osallistujien havaintoja ja huolenaiheita lasten hyvinvoinnista ja tuen 
tarpeista korona-aikana.  
Keskustelun jakamista yhdessä  

 
14.10 Lasten ja perheiden hyvinvointi korona-aikana: kohtaamisia ja avunpyyntöjä  

Korona-ajan perhetyö Keski-Suomessa  

Hanna Hämäläinen, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus 

Perheiden toisenlaisia kohtaamisia korona-aikana 

Kaisa Koivuniemi, terveyden edistämisen asiantuntija, Likes 

Avunpyyntöjä perheiltä 

Tuija Hauvala, johtaja, kriisikeskus Mobile 

 

Ryhmäkeskustelu 2. Osallistujien havaintoja ja huolenaiheita perheiden hyvinvoinnista ja 
tuen tarpeesta korona-aikana 
Keskustelun jakamista yhdessä  

 
14.50 Viestejä tutkimuksista  

Hyvinvointi kouluissa korona-aikaan 
Tuija Aro, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto 

Vanhempien jaksaminen ja hyvinvointi poikkeusaikana 
Matilda Sorkkila, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto 

 

Ryhmäkeskustelu 3. Osallistujien näkemyksiä siitä, miten lapsen ja perheen tukitoimissa 
on onnistuttu ja mitä tehtäisiin toisin 
Keskustelujen jakamista 

 
Loppusanat  
 

16.00 Foorumi päättyy 
 

*** Ohjelmaan sisältyy lyhyt 5 min jaloittelutauko *** 

 

Päivän puheenjohtajana toimii dosentti Päivi Fadjukoff ja  

teknisen toteutuksen varmistajana yliopistonlehtori Johanna Moilanen, 

muut Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet ovat jo perinteiseen tapaan 

mukana ryhmäkeskusteluissa.  

 


