Suomen Akatemian TelLis-hanke, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto,
Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut / Taikalamppu ja Lapset kertovat ja toimivat ry.
järjestävät monitieteisen, toiminnallisen ja taiteellisen seminaaripäivän.

Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – osaatko kuunnella?

Seminaari
perjantaina 15.11.2013 klo 9.30–16
Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 5 A,
Minervatori (K2-kerros)

Seminaarissa esitellään lasten näkökulmia hyvinvointiin sekä
viimeaikaista lapsinäkökulmaista tutkimusta ja toimintaa.
Pohdimme lasten tapoja käsitellä itselleen tärkeitä asioita
ja kertoa niistä. Miten voidaan kuunnella lasten viestejä ja
viedä niitä eteenpäin arjessa, tutkimuksessa ja laajemmin
yhteiskunnassa?
Seminaari on suunnattu kaikille lasten kanssa toimiville ja
hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisestä kiinnostuneille:
opettajille, kasvattajille, sosiaalialan ja lastenkulttuurin
toimijoille, opiskelijoille sekä tutkijoille ja pa a tta jille.
Ilmoittautumiset viimeistään 30.10.2013 klo 16 mennessä:
http://www.webropolsurveys.com/S/3E2685467F9B6406.par
Osallistumismaksu 25 € / opiskelijat 10 €

Ohjelma
9.30–10

Ilmoittautuminen

10.00

Seminaarin avaus

10.15

”Lasten hyvinvointi, mitä se minulle tarkoittaa?”
Eri alojen asiantuntijoita

10.45

Lapset kertovat hyvinvoinnistaan,
Suomen Akatemian TelLis-hankeen tuloksia
Liisa Karlsson, professori, Itä-Suomen ja Helsingin yliopisto
Lasten kertomusten äärellä, Oulun yliopiston tutkijat
Kertominen ja kuunteleminen, Helsingin yliopiston tutkijat
Lasten kokema hyvinvointi eri maissa, Tallinnan yliopiston tutkijat

11.55

HYVIS – Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Tia Ristimäki, lasten ja nuorten palveluiden koordinaattori, Vantaan kaupunki
Reeli Karimäki, lastenkulttuurin päällikkö, Vantaan kaupunki

12.15–13

Lounastauko (omakustanteinen, ravintola Olivia)

13–15.00

Työkaluja lasten ja nuorten kuulemiseen arjessa,
toiminnallisia ja tieteellisiä työpajoja (valitse kaksi, kesto 1h / paja)

Lastenkirja raollaan – avaa ovet sadulle -sanataidepaja
Maami Snellman, vastaava sanataideopettaja, Vantaan sanataidekoulu

Tanssia läpi lukkarin - tanssi osana perusopetusta
Reeta Riekkinen, luokanopettaja, tanssinopettaja, Kartanokosken koulu, Vantaa

Tarinasäveltäminen – kohtaamisia lasten sävelin
Hanna Hakomäki, FT, musiikki- ja psykoterapeutti, Säveltarinoita tmi

Sadutus yli kulttuurirajojen
Reeli Karimäki, lastenkulttuurin päällikkö, Vantaan kaupunki
Minna Lähteenmäki, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto.

Liike kielenoppimisen keinona valmistavassa luokassa
Riina Hannuksela, tanssinopettaja, Zodiak - Uuden tanssin keskus

Käsillä tekemällä hyvinvointia, case: nuorten polkupyöräpaja
Tuija Lindfors, kuvataiteilija, kuvataideopettaja
Tiina Valkeapää, kuvataiteilija, kuvataideopettaja
Lapset tiedon tuottajina -tutkijaworkshop (kesto 2h)
Elina Lahelma, professori, Helsingin yliopisto
Elina Viljamaa, KT, tutkijatohtori, Oulun yliopisto
Anna-Maija Puroila, dosentti, yliopistotutkija, Oulun yliopisto
Riikka Hohti, KM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto
15–15.30

Työpajakokemusten yhteinen reflektointi

15.30–16

Loppukeskustelu, kahvit ja päätössanat

