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Kohti lapsiystävällistä maakuntaa -koulutussarja



VISIO

Keski-Suomi tunnetaan vuonna
2025 lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin maakuntana.

Kuntien tavoitteet?
Esim. “Jyväskylästä lapsiasioiden pääkaupunki!”

Järjestöjen tavoitteet?
Oppilaitosten tavoitteet?
Yritysten tavoitteet?

Keski-Suomen lapsiasiafoorumi 19.1.2016

http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2016/05/Keski-Suomen_lapsiasiafoorumi_19.1.2016_MUISTIO.pdf


Lapsiohjelman valmistelu

Keskeisten 
toimijoiden 

tunnistaminen

Tutkimusperustei-
nen tietopohja

Lapsiystävällisen maakunnan 
edistäminen 

HALLINTO JA 
RAKENTEET
-Strategiat ja 
tahtotila

-Resurssointi
-Toimintamallit ja 
-ohjeet

-Yhteistyömallit

KÄYTÄNNÖN TYÖ
-Yhteinen kieli, 
tietopohja ja 
asenteet

-Lasten ja 
perheiden 
kohtaaminen

- Käytännöt

Kansainväliset 
sopimukset

- LAPE + muut kärkihankkeet
- Lapsiystävälliset kunnat ja 

maakunta (Unicef …)
- Perheystävälliset työpaikat 

(Väestöliitto, TTL)
- Tutkimusyhteistyö ja tietopohja 

(JY, järjestöt)
- Koulutussisältöjen tarkistaminen 
- Keskisuomalaiset lapsiteot

Uudet 
tietopohjaiset 
toimintamallit

Kokonaisvaltainen 
lähestyminen

-

KOULUTUS

Lasten ja perheiden
parempi hyvinvointi

Vetovoimainen ja
kestävä Keski-Suomi   

TAHTOTILA

http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2017/10/KESKI-SUOMEN-LAPSIOHJELMA.pdf

http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2017/10/KESKI-SUOMEN-LAPSIOHJELMA.pdf


http://www.ksml.fi/paakirjoitus/nimella/Keski-
Suomi-nuorten-k%C3%A4rkimaakunnaksi/1066586



Miten osaksi
lapsiystävällisen 
Keski-Suomen 
rakentamista?

Mukaan
tapamisiin ja 
yhteistyöhön!

Hyvät
lapsiteot
esiin! 

Lasten
hyvinvointi
osaksi
TTS:ää / 
hyvinvointi-
kertomusta

Lasten, 
nuorten ja 
perheiden
asia
toiminta-
suunnitel-
maan

Osaksi
Lapsi-
ystävällistä
Keski-
Suomea

Tukena kunkin kunnan oma LAPE-työryhmä ja KSLAPE



Lasten hyvinvoinnin 
ulottuvuudet ja indikaattorit
1. Materiaalinen elintaso (perheen toimeentulo ja 

materiaaliset elinolot hyvinvoinnin mittareina)

2. Kasvuympäristön turvallisuus (tapaturmat ja 
turvattomuutta aiheuttavat riskitekijät ja tilanteet), 

3. Terveys (kuolleisuuteen, terveystottumuksiin ja 
riskikäyttäytymiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät 
indikaattorit)

4. Koulu ja oppiminen (koulutusta, oppimista ja 
koulukokemuksia kuvaavat indikaattorit)

5. Perhe, vapaa-aika ja osallisuus (perhe- ja 
ystävyyssuhteita, vapaa-ajan viettoa sekä osallisuutta kuvaavat 
indikaattorit) 

6. Valtion ja kuntien tarjoama tuki ja suojelu (lapsille 
suunnattujen palvelujen käytön yleisyys sekä koettu 
saavutettavuus)

Lasten hyvinvoinnin tila 2014

http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2015/03/lasten_hyvinvoinnin_tila.pdf


NYT: 101 keskisuomalaista 
lapsitekoa
• Kokoamme ja teemme tunnetuksi erilaisia hyviä 

lapsitekoja Keski-Suomen alueelta. 

• Mitä ovat ne teot ja ylpeyden aiheet, joilla 
suomalaisten lasten hyvinvointia on onnistuneesti 
rakennettu ja jotka kannattelevat sitä edelleen? Miten 
saamme hyvät teot ja parhaat ideat ja innostuksen 
huolehtia tulevista sukupolvista ulottumaan 
mahdollisimman laajasti ja monelle lapselle? 

• Kootut lapsiteot julkaistaan uudistuvan Keski-Suomen 
maakunnan sivuilla http://www.ks2020.fi/ ja pyritään 
laajaan medianäkyvyyteen. 

• Kampanja nostaa lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin kaikkien puheenaiheeksi ja koko 
maakuntaa yhdistäväksi asiaksi. 
Lue lisää: https://haukkalansaatio.com/101-
keskisuomalaista-lapsitekoa/

http://www.ks2020.fi/
https://haukkalansaatio.com/101-keskisuomalaista-lapsitekoa/


Esimerkkejä lapsiteoista…
• Tasa-arvoinen kansakoulu ja ensimmäinen 

opettajaseminaari / JY

• Lukumummit ja –vaarit /NMI

• Mäkelänmäen koulun välituntiohjaukset / Muuramen 
kunta

• Vertaistoimintaa vähän liikkuvien nuorten liikunnallisen 
elämäntavan ja hyvinvoinnin edistämiseksi /LIKES

• Lasten perustama Navettakino Konneveden Pyhälahdella

Minkä lapsiteon sinä 
haluat nostaa esiin?

https://haukkalansaatio.com/101-keskisuomalaista-lapsitekoa/

https://haukkalansaatio.com/101-keskisuomalaista-lapsitekoa/








Miten teemme yhdessä 
huomisen Keski-Suomesta 
kasvavalle sukupolvelle 
parhaan maakunnan?

Päivi Fadjukoff, Haukkalan säätiö ja Jyväskylän yliopisto

paivi.fadjukoff@jyu.fi

050 5181410

www.freepptbackgrounds.net

mailto:Paivi.fadjukoff@jyu.fi
http://www.freepptbackgrounds.net/

