Tervetuloa Haukkalan säätiön ja Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n
järjestämään alustus- ja keskustelutilaisuuteen!

Perheen selviytyminen (resilienssi) yhdessä toimien
Tiistaina 20.9.2022 klo 18.00–20.00
Kortepohjan päiväkotikoulu Kortetalolla

Tilaisuuden tarkoitus
Seminaarin tarkoituksena on pohtia vuorovaikutuksessa peruskoulun eri luokka-asteilla
olevien oppilaiden vanhempien kanssa perheen voimavarojen lähteitä ja vanhemmuutta,
vanhempien ja lasten tuen tarvetta ja saamista ja vaikeista tilanteista selviytymisen
kokemusta. (Sanalla lapsi tarkoitetaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti
kaikkia alle 18-vuotiaita.)
Tilaisuus on suunnattu vanhemmille, perhepalvelujen tarjoajille ja tutkijoille. Alustajina
toimivat Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet ja Jyväskylän vanhempainfoorumin
toiminnanjohtaja.

Tietoa Kortepohjan päiväkotikoululla vierailevalle
Päiväkotikoulu Kortekodin osoite on Kartanonkuja 4, 40740 Jyväskylä (autolla
saapuminen Wilhelm Schildtin kadun kautta). Kortekodin parkkipaikalle voi jättää auton
saattoalueelle kahdeksi tunniksi. Pidemmäksi aikaa auton voi jättää ennen päiväkotikoulun parkkialuetta Kartanonkujan varrella olevalle yleiselle parkkipaikalle. Lisätietoja
vierailijoille tästä linkistä.

Seminaari on maksuton. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua joko paikan päällä tai
etäyhteydellä (Teams). Etäyhteydellä osallistuville lähetetään tapahtumalinkki 2–3 päivää
ennen tilaisuutta.
Ilmoittaudu mukaan 9.9.2022 mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/B4099B4876129C7E

Seminaari järjestetään Haukkalan säätiön, Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n, Jyväskylän
yliopiston ja Jyväskylän kaupungin yhteistyönä.

Haukkalan säätiön ja Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n
Alustus- ja keskustelutilaisuus

Perheen selviytyminen (resilienssi) yhdessä toimien
Tiistai 20.9.2022 klo 18.00–20.00
Kortepohjan päiväkotikoulu Kortetalo, Kartanonkuja 4, Jyväskylä ja etäyhteys

OHJELMA
17.30 Kahvi -/teetarjoilu, Haukkalan säätiö tarjoaa
18.00 Tervetuloa Kortetaloon, rehtori Päivi Liimatainen ja päiväkodin johtaja Timo
Korhonen
Avaussanat, Jyväskylän yliopiston erityisasiantuntija Päivi Fadjukoff ja Jyväskylän
vanhempainfoorumin hallituksen puheenjohtaja Kari Tanninen
Alustukset ovat noin 15 minuutin mittaisia. Kysymyksiä voi esittää kunkin puheenvuoron
jälkeen. Puheenjohtajana tilaisuudessa toimii Päivi Fadjukoff
Vanhempien voimavaroja vahvistava yhteistyön toimintakulttuuri
Professori Lea Pulkkinen
Lapsen mielenterveyden tukeminen yhteistyöllä
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, osaston ylilääkäri Laura Paananen
Sivistyspalvelut lasten ja vanhempien tukena
Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahti
Miten sosiaali- ja terveyspalvelut tukevat lasten ja vanhempien selviytymistä
Jyväskylän kaupungin perheiden ennalta ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut,
palvelujohtaja Päivi Kalilainen
YLLE-toiminta: yhteistoimintaa vanhempien kanssa päiväkodissa ja koulussa
Jyväskylän vanhempainfoorumin toiminnanjohtaja, 3 lapsen äiti ja
vanhempainyhdistysaktiivi Tuula Jormakka
Keskustelu
Mitä seminaarista mukaan kotiin vietäväksi? Haukkalan säätiön hallituksen
puheenjohtaja, professori Kimmo Jokinen

20.00 Tilaisuus päättyy
Kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua Kortetalon esittelykierrokselle klo
20.00–20.30 Päivi Liimataisen ja Timo Korhosen opastuksella.

TERVETULOA!

