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Ohjelma: Kestävä tulevaisuus lapselle – Lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen
Tilaisuuden juontaa Perttu Pölönen.
9.30–11.00 Ohjelma I
Nuorten ajatuksia kestävästä tulevaisuudesta ja mielen hyvinvoinnista (20 min)
• Terveiset Nuorten päivästä
Inhimillinen vallankumous – minkä varaan rakennamme tulevaisuuden hyvinvoinnin? (30 min)
• Perttu Pölönen, keksijä, kirjailija ja säveltäjä
Vuosi 2020 on ollut mullistuksien vuosi. Koska tulevaisuutta on vaikea ennustaa, on myös
vaikea kuvailla tulevaisuutta, johon lapset kasvavat. Minkä varaan rakentaa, mihin luottaa?
Nyt olisi viisainta rakentaa sen varaan, mikä ei muutu eikä katoa. Inhimilliset arvot tulevat
olemaan ihmiselle tärkeitä aina ja siksi niistä on viisainta aloittaa elinikäinen oppiminen.
Inhimillinen vallankumous on vääjäämätön. Miten rakennetaan kestävä ja inhimillinen
tulevaisuus?
Suojellaan aivojamme (30 min)
• Minna Huotilainen, professori, Helsingin yliopisto
Aivomme ovat kovilla, sillä niihin kohdistuu suuri tietotulva ja valtavia vaatimuksia. Miten
suojelemme aivojamme? Mitä aivotutkimus kertoo hyvinvoinnin rakentumisesta? Miten
aikuinen työssään ja lapsi koulussaan voi voida hyvin ja vahvistaa omaa jaksamistaan? Miten
työtä ja oppimista kehitetään aivotutkimuksen keinoin? Tällä luennolla löydät perustyökalut
oman työsi kehittämiseksi aivoystävällisempään suuntaan ja ymmärrät tärkeimmät
lainalaisuudet, jotka myös säätelevät lapsen aivojen kehitystä.

11.00–12.00 Tauko
12.00–13.30 Ohjelma II
Koronan vaikutukset lastensuojeluun (40 min)
• Tiina Ristikari, kehitysjohtaja, Itla
Alustus kokoaa yhteen tuoreimman tutkimustiedon koronakriisin vaikutuksista lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointiin, sekä suomalaisen lapsi- ja perhepalveluiden, mukaan
lukien lastensuojelun, kyvystä vastata perheiden tarpeisiin koronakriisin aikana ja sen
jälkihoidossa.
Ettekö te nyt siellä päässä voisi…?” eli ajatuksia, kokemuksia ja haaveita auttamisen kehistä ja
rajapinnoista traumatisoituneen lapsen ja nuoren ympärillä. (40 min)
• Janna Rantala, lastenpsykiatri, perhe- ja paripsykoterapeutti
Miten fiksujen, ammattitaitoisten ihmisten yhteistyö saattaakin ajoin olla niin hankalaa? On
toimialat, hallintoalueet, resurssit, paikalliset käytännöt, paralleeliprosessit… Voisimmeko silti
yhdessä ymmärtää mikä meille tulee, mikä meissä herää, mikä meihin siirtyy, kun
kohtaamme vaikeissa oloissa eläneitä nuoria auttamisen ajatuksella?
13.30–14.00 Tauko
14.00–15.30 Ohjelma III
Mikä auttaa? Tutkimusperustaiset ja käytännössä toimivat työmenetelmät teininä sijoitettujen
lasten hoidossa. (40 min)
• Tarja Heino, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
• Onni Westlund, asiantuntija, Pesäpuu ry,
• Tiina Ristikari, kehitysjohtaja, Itla
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut monipuolisen
tietopaketin koskien teini-iässä tehtyjä sijoituksia.
Tutkimusprofessori Tarja Heino kertoo keskeiset tulokset ja
havainnot. Asiantuntija Onni Westlund Pesäpuusta peilaa
tuloksia ja arvioi niitä käytännön ja nuorten näkökulmasta.
Kehitysjohtaja Tiina Ristikari kommentoi ehdotuksia Itlan
näkökulmasta. Selvää on, että osallisuus luo luottamusta ja
kestävää kehitystä – miten mahdollistetaan, että jokainen toimija
voi kokea olevansa osallinen asiassa, johon on kytkeytynyt.

Toteutuuko lapsen oikeus tulevaisuuteen? (40 min)
• Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
”Luonto kuolee, jos roskataan” totesi vakavailmeinen esikoululainen keskustellessamme
lasten kanssa maapallon tulevaisuudesta. Viime vuonna 16 lasta eri maista jätti YK:n lapsen
oikeuksien komitealle kantelun viiden maan laiminlyönneistä ilmastokriisin torjunnassa.
Ilmaston lämpeneminen, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja maaperän
köyhtyminen muodostavat merkittävän uhan lasten elinoloille ja oikeuksien toteutumiselle.
Tätä uhkaa emme edelleenkään ota riittävän vakavasti.
Päätössanat & Lastensuojelun arjen sankarit –kilpailun voittajan julkistaminen
(5 min)
• Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto

