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Alli Paasikiven Säätiö

Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry tuottaa palveluja riskissä olevien perheiden tukemiseen ja
ennaltaehkäisyyn. Äitien ja vauvojen Päiväryhmätoiminnalla tavoitetaan perheitä, joita muu työ ei
tavoita, näin ennaltaehkäistään äitien syrjäytymistä ja varmistetaan lapsen paremmat lähtökohdat
elämään. Päiväryhmätoiminnassa on 4 äiti-vauvaparia puolen vuoden ajan intensiivisen työn piirissä. Ryhmä käynnistyy kaksi kertaa vuodessa. Päiväryhmä kokoontuu 3 päivänä kuusi tuntia Perhetupa Väkkärässä. Päiväryhmätoiminnalla tuetaan ja vankistetaan äidin ja vauvan vuorovaikutusta,
perheen arkirytmiä sekä myös äidin kiinnittymistä esim. opiskelemaan tai mahdollisesti myös työelämään.
Koska vuosi 2018 oli yhdistyksen 20-v. juhlavuosi, yhdistys halusi nostaa nimenomaan vauvatyön
merkitystä ja tärkeyttä esiin laadukkaan tutkimustyön kautta. Yhdistys järjesti asiantuntijaluennon
verkostoille ja yhteistyökumppaneille. Päivän asiantuntijaluennoitsijat olivat Turun yliopiston FinnBrain tutkijat kehityspsykologian dosentti Riikka Korja ja lastenpsykiatri, dosentti Linnea Karlsson.
Seminaaripäivässä oli paikalla myös Kuopion Ensikotiyhdistyksen avoväkivaltatyön Pelotta-hanke.
Seminaarin aika: Perjantaina 25.1.2019
Paikka: Savonia, Iisalmen kampus: auditorio
Seminaarin aiheet:
Varhaisen stressialtistuksen yhteys lapsen aivojen ja itsesäätelyn kehitykseen ja lapsen somaattiseen ja psykiatriseen terveyteen/sairastavuuteen, Linnea Karlsson, Turun
yliopisto, Kliininen laitos, FinnBrain tutkimus
Varhainen vuorovaikutus, ympäristön ennustettavuus ja
lapsen itsesäätelyn kehitys, Riikka Korja, Turun yliopisto, Kliininen laitos, FinnBrain tutkimus
Lapsen itsesäätelyn merkitys myöhemmälle kehitykselle ja
hyvinvoinnille, Linnea Karlsson (kuvassa vasemmalla) ja
Riikka Korja

Seminaari kokosi paikalle noin 150 kuulijaa
Savonia ammattikorkeakoulun auditorioon.
Kuulijoita oli Pohjois-Savon alueelta mm.
lasten- ja äitiysneuvoloista, aikuisten ja lasten mielenterveyspalveluista, maahanmuuttopalveluista, perheneuvoloista, päivähoidosta ja sosiaalialan järjestöpuolen toimijoita. Runsaan palautteen perusteella kuulijat olivat erittäin tyytyväisiä päivään ja päivä
sisälsi paljon tärkeää ja uutta tietoa.
Palautteen antaneista 100% olivat erittäin
tai melko tyytyväisiä päivän järjestelyyn ja
97% vastanneista koki pystyvänsä hyödyntämään koulutuspäivän antia omassa työssään erittäin hyvin tai melko hyvin. Palautteen jättivät
myös päivään osallistuneet opiskelijat.

”Hyvä, laadukas koulutus. Mielenkiintoinen aihe. Hyvin myös tuli teidän toimintanne esiteltyä ja muita yhteistyötahoja, hieno juttu.”

Koulutuspäivän järjestelytiimiä: Vasemmalta Piia Savolainen, Ylä-Savon Ensi- ja
turvakotiyhdistyksen Päiväryhmätoiminnan
vastaava ohjaaja, Linnea Karlsson, luennoitsija, Riikka Korja, luennoitsija, Tanja
Henttonen, Ensi- ja turvakotien liiton vauvatyön asiantuntija, Sanna Kokkoniemi YläSavon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen Päiväryhmätoiminnan ohjaaja.

