
 
 

Tervetuloa Haukkalan säätiön asiantuntijafoorumiin!  
 

Miten tutkimus, kehittäminen, koulutus ja innovointi (TKKI) 
voivat edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä Keski-
Suomessa 

 
Keskiviikkona 8.6.2022 klo 11.30–15.00 

 
 

Foorumin tavoite 

Asiantuntijafoorumin tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen hyvinvointialueen, Keski-

Suomen kuntien ja 3. sektorin yhteistyötä koulutuksen, kehittämisen ja tutkimuksen 

kanssa. 

 

Foorumissa tarkastellaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämistä 

tutkimuksen, koulutuksen, kehittäminen ja innovoinnin keinoin. Foorumissa huomioidaan 

laajemman yhteistyöalueen, kuntien ja järjestötoimijoiden osuus. Lisäksi tilaisuudessa 

päivitetään Osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT-toiminta) valmistelun ajankohtainen 

tilanne.  

 

Foorumi nostaa keskusteluun kentän toimijoiden ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden 
vuoropuhelun molemminpuolista merkitystä hyvinvointialueen palveluiden 
kehittämisessä. 
 
Foorumi on maksuton. 
 
Ilmoittaudu mukaan pe 3.6.2022 klo 12.00 mennessä:  
https://link.webropolsurveys.com/S/F33BFA8FA845E259 
 
 
Foorumi järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän kaupungin ja Keski-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/F33BFA8FA845E259


Haukkalan säätiön foorumi 

Miten tutkimus, kehittäminen, koulutus ja innovointi (TKKI) 
voi edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä tulevalla 
Keski-Suomen hyvinvointialueella  
 

Keskiviikko 8.6.2022 klo 12.00–15.00 
Tietotalon Voutisali, Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä 
   

OHJELMA 

11.30 Kevytlounas ja kahvi/tee osallistujille (Haukkalan säätiö tarjoaa) 

12.00 Avaussanat 
 Haukkalan säätiön puheenjohtaja Kimmo Jokinen, Perhetutkimuksen professori, 
Jyväskylän yliopisto 

 
 
Puheenvuorot ovat noin 20 minuutin mittaisia ja niiden jälkeen on noin 15 minuutin aika yhteiselle 
keskustelulle. Puheenjohtajan tilaisuudessa toimii Päivi Kalilainen, palvelujohtaja perheiden ennaltaehkäisevät 
palvelut, Jyväskylän kaupunki, Haukkalan säätiön varapuheenjohtaja. 
 
 
12.10–12.50 Hyvinvointialueen TKKI-yksikön mahdollisuudet tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä  

Anneli Kuusinen-Laukkala, LT, oyl, palveluesimies,  
Tutkimus-, tieto- ja koulutuspalvelut sekä 
Perusterveydenhuollon yksikkö,  
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
 

12.50–13.20 Sosiaalialan osaamiskeskus siltana tutkimuksen ja asiakastyön välillä. 
Sointu Möller, YTL Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja 

 
13.20–13.50 Sosiaalityön VTR-rahoitus tutkimuksen ja kehittämisen mahdollistajana – Näkökulmia LATU -

hankkeesta (Lapsen tukena - tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä)  
Johanna Moilanen, Yliopistonlehtori, YTT  
Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto 
Haukkalan säätiön hallituksen jäsen ja sihteeri 

  
13.50–14.40 Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksen (OT) näköaloja monialaisen TKKI-toiminnan 

edistämiseen 
 Ilona Luoma 

Professori, ylilääkäri 
Lastenpsykiatrian palvelulinja 
Kuopion yliopistollinen sairaala 

 
Osaamis- ja tukikeskus -hankkeen tilanne  
Tarja Saharinen  
Projektikoordinaattori, TtT  
Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT-hanke)  
Itä- ja Keski-Suomen alue 

 

14.40–14.55 
Yhteenveto ja avauksia eteenpäin 
 

Mikä on keskeistä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisessä, kun 
luodaan uutta hyvinvointialuetta. 
 
Voiko tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatiot tukea sitä?  
 

 
TERVETULOA! 

 


