
MEILLÄ OLIS ASIAA! 
Jangsterit- nuoret hoivaajat -hankkeen päätösseminaari
21.3.2023 kello 13-16

Missä: Kino Engel, Sofiankatu 4 C, Helsinki ja etäseuranta 
 
Kenelle: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneet opetus-, oppilashuolto- ja 
sote-ammattilaiset sekä tutkijat. Omaishoitajayhdistykset, nuoret hoivaajat ja muut 
asiasta kiinnostuneet. 
 
Miksi: Nuorilla hoivaajilla on oikeus tulla nähdyiksi ja kuulluiksi, mutta heidän tilan-
teensa jää usein huomaamatta. Tähän tarvitaan muutos. 
 
Tässä seminaarissa esittelemme ajankohtaista tietoa hoivatilanteessa olevista lap- 
sista ja nuorista sekä työkaluja heidän tukemiseensa. Tarjolla on materiaalia koulujen 
ja sote-alan ammattilaisille. Seminaari on maksuton.  

OHJELMA: 
13.00 Jangsterit – pieni matkakertomus  
 Malla Heino, koordinaattori, Jangsterit-hanke  
13.30 Nuoret hoivaajat tutkimuksen valossa  
 Tiina Sihto, YTT, tutkijatohtori, SustAgeable-projekti, Helsingin yliopisto 
14.00 Nuoret hoivaajat palvelujärjestelmässä – tietoisuuden, tunnistamisen ja  
 tukemisen haasteista ja ratkaisuista  
 Kirsi Hokkila, väitöskirjatutkija, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto 
14.30 Iltapäiväkahvi 
14.50 Kokemuspuheenvuoro 
 Aino Remes ja Fanny Loukiainen, opiskelijoita, nuoria hoivaajia 
15.00 Terveisiä kentältä! 
 Satu Rusava, terveydenhoitaja, WinNova-ammattioppilaitos, Pori  
15.15 Edy-Care-materiaalit opetuksen ammattilaisten työkaluiksi 
 Jonna Skand, omaishoidon asiantuntija, Folkhälsans Förbund 
15.35 Nuoruudessa koettu hoivatilanne ja sen vaikutukset hyvinvointiin  
 aikuisuudessa (P)ACE             
 Saija Westerlund-Cook, väitöskirjatutkija, perhetyön asiantuntija, Folkhälsans  
 Förbund 
15.55 Nuoret hoivaajat – työ jatkuu  
 Malla Heino ja Pilvi Nummelin, suunnittelija, Omaishoitajaliitto 
16.00 Seminaari päättyy



Seminaarissa esitellään: 

Omaishoitajaliiton Jangsterit - nuoret hoivaajat meillä ja muualla -hanke  
2016–2023: 

Hankkeessa lähdettiin selvittämään, onko meillä Suomessa lapsia ja nuoria, joilla on 
fyysisesti tai psyykkisesti sairaan, vammaisen tai päihteitä käyttävän perheenjäsenen 
auttamiseen ja tukemiseen liittyviä huolia ja vastuita. Tunnistammeko heidät kohda-
tessamme? 

Tästä lähtökohdasta käynnistyi toiminta, jossa on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 
haettu vastauksia hoivatilanteessa olevien lasten ja nuorten tilanteeseen. Asiaa on 
viety eteenpäin mm. kymmenen sote-järjestön Nuoret hoivaajat -asiantuntija- 
verkostossa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu paikan päälle 14.3. (paikkoja rajoitetusti) ja  
etänä 17.3. mennessä omaishoitajat.fi/jangsterit-nuoret-hoivaajat/

Tutkimusta nuorista hoivaajista:  

Tiina Sihto ja Kirsi Hokkila avaavat puheenvuoroissaan tutkimusnäkökulmaa hoivan 
ja hoivaajien moninaisuuteen. Kirsi on ollut myös kehittämässä Joensuun seudun 
omaishoitajat ry:n Alisa-projektin nuorten hoivaajien tunnistamisen työkaluja ja  
toimintamalleja, sekä MOOC-verkko-opintoja.  
Lue lisää: www.alisaprojekti.fi 

Saija Westerlund-Cook laventaa näkökulmaa (P)ACE-tutkimukseen, joka käsittelee 
erilaisten lapsuudessa koettujen kielteisten sekä suojaavien kokemusten vaikutuksia 
myöhempään elämään. 
 
Nuorten hoivaajien ajatuksia:  

Aino ja Fanny kertovat omien kokemustensa pohjalta ajatuksiaan siitä, mitä  
perheenjäsenen sairastuminen tai vamma voi lapselle merkitä. 

Tunnistamista ja tukea kouluihin:  

Satu Rusava tuo terveisiä satakuntalaisesta koulumaailmasta. 
 
Jonna Skand kertoo eurooppalaisessa Edy-Care -projektissa  
kouluja varten kehitetystä nuoret hoivaajat -verkkomateriaalista.

Tule kuuntelemaan 
ja tutustumaan!

https://omaishoitajat.fi/omaishoitajaliitto/toimintamme/hankkeet/jangsterit-nuoret-hoivaajat/
https://osaamispuu.fi/news/nuoret-hoivaajat-mooc-kokonaisuus-nyt-osaamispuussa/

