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VARHAISKASVATTAJA

Varhaiskasvatuksen koulutus- ja näyttelytapahtuma
Riikka
Riihonen

Riikka Riihonen
on lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri,
tietokirjailija,
luennoitsija
ja opiskelee lisäksi lasten ja nuorten
kognitiiviseksi psykoterapeutiksi. Taustaltani hän yleislääkäri ja neuvola- ja
koululääkäri. Luennoitsijana Riikka on helposti lähestyttävä, selkeä ja hauska. Riikan
luentoaiheita ovat mm. lasten tunneelämän kehitys ja tukeminen, lasten
mielenterveysoireet, lasten käytösongelmat, perheiden tuentarpeet sekä lasten ja
nuorten psykoseksuaalinen kehitys. Blogissaan “Vanhemmuuden hyvä boogie”,
Riikka käsittelee edellä mainittuja aiheita.
Kysymykseen “miksi tarvitaan bloggava
lastenpsykiatri?”, vastaa hän näin: ”koska
lastenpsykiatriset keinot ja konstit eivät
ole rakettitiedettä, eivätkä välttämättä
edes lääketiedettä, vaan ovat useimpien
aikuisten saatavilla ja opittavissa, jos vain
motivaatiota oppimiseen riittää - ja niitä
keinoja käyn blogissani läpi”.

Piia
Roos
Piia Roos on
Tampereen
yliopistosta
vuonna 2015
väitellyt
kasvatustieteen tohtori. Väitöskirjassaan
hän tutki lasten kokemuksia
päiväkotiarjesta, joten lasten kuuleminen
ja osallisuus ovat hänen osaamisensa
ydintä. Piia on toiminut erilaisissa
varhaiskasvatuksen työtehtävissä lähes
25 vuotta: lastentarhanopettajana,
päiväkodinjohtajana, luennoijana,
kouluttajana, tutkijana, kirjailijana ja
aineenopettajana. Tämä monipuolinen
työkokemus näkyy taitona yhdistää
ajankohtainen tutkimustieto käytännön
työn tekemiseen. Tällä hetkellä Piia toimii
kouluttajana oman yrityksensä kautta
sekä suomalaisen varhaiskasvatuksen
asiantuntijana VisitEDUfinn -nimisessä
yrityksessä.

Katja
Gustafsson
Katja on Työdynamo Oy:n perustaja
ja toimitusjohtaja.
Katja tunnetaan
karismaattisena, huumorintajuisena ja asiakkaat sekä
yhteistyökumppanit huomioivana rautaisena oman alansa ammattilaisena. Katjalla
on takana 30 vuoden työura, josta yli 12
vuotta esimies ja työyhteisövalmennusta,
sekä työhyvinvoinnin kehittämistä erilaisissa työyhteisöissä. Työtyyli on dynaaminen,
ratkaisukeskeinen ja vuorovaikutteinen. Katjalle ei ole olemassa ongelmia,
vaan tilanteita, jotka vaativat erilaisia ja
välillä hyvinkin luovia ratkaisuja. Katja
on ihmisenä lojaali, lämmin ja helposti
lähestyttävä. Työyhteisöt, ihmiset ja niiden
inhimilliset ongelmat koskettavat meitä
kaikkia. Katjan vahva työkokemus aiheesta
ja aihepiiristä sekä rento ja huumorintäytteinen tapa ilmaista asiat suoraan ja antaa
selkeitä ratkaisuja ongelmiin, ovat kiinnostaneet yleisöä ja aihe on herättänyt paljon
mielenkiintoa ja palautetta, että juuri tästä
aiheesta pitää nyt puhua! Katjan blogi
löytyy täältä:
Blogi: https://doepicshit.blogaaja.fi

Sanna
Aro
Sanna on kasvatustieteiden maisteri,
voimaharjoitteluvalmentaja sekä
fysioterapeutti.
Tällä hetkellä hän
toimii yrittäjänä StrengthFysio -toiminimellä
Vantaalla. Kasvatustieteen opinnot toimivat
lujana tukena ohjaus- ja opetus- sekä koulutustyössä. Sanna on työnsä tueksi vuosien
varrella käynyt lukuisia lyhyempiä koulutuksia ja seminaareja niin Suomessa kuin
ulkomaillakin. Sanna tarkastelee hyvinvointia kokonaisuutena, ja siksi sydämen asiana
on kokonaiskuormituksen huomioinnin,
positiivisen itsepuhelun sekä lite bättre
-meiningin eteenpäin vieminen hyvinvoinnin saralla. Sanna haluaa työllään saada
aikaan iloa ja voimaantumista sekä vahvistaa pystyvyyden tunnetta ja jaksamista
isoa kuvaa ajatellen. Kaikki muutos lähtee
omien korvien välistä. Sanna mottona on:
Ilon kautta ja terveys edellä tuloksiin.

Annukka
Pursi
(VO, KT) työskentelee tutkijana
Helsingin yliopistossa Kasvatustieteellisessä
tiedekunnassa.
Väitöskirjassaan Annukka on tutkinut
aikuisten ja lasten välistä leikkiä alle
3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa. Tällä hetkellä Annukka tarkastelee
kasvatuksen, opetuksen, hoidon ja leikin
tilanteita tunteiden näkökulmasta. Erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat empaattiset, myötätuntoiset ja surun sävyttämät
kohtaamiset.

Tom
Pöysti
Näyttelijä,
sparraaja Tom
Pöysti on yksi
suosituimmista
asennepuhujista
Suomessa, siispä
hän on oikea henkilö tuomaan positiivista
energiaa kaikille. Tompan tapa koskettaa
ihmisiä vaikuttavan puheen kautta on
ainutlaatuinen. Hän pukee tärkeät aiheet
hauskojen ja koskettavien tarinoiden
muotoon ja näin ne jäävät kuulijoiden
mieliin pitkäksi aikaa. Tom peräänkuuluttaa yksilön vastuun ottamista. ”Ei, tyhmyys
ei ole rikos vaan aktiivityhmyys on! Ei
marjat keräämällä lopu, vaikeinta vain on,
saada itsensä lähtemään marjojen luo.
Miksi näin??”. Kuka sinä olet ja mitä haluat
itsestäsi maailmalle ilmentää? Pöystin
suurin toive on saada kuulijoissa aikaan
vastuun ottamista ja ymmärrystä, ja mitä
on olla ihan itse ajatteleva ihminen.
Pöystin luennot ovat ravistelevat ja herättelevät toimimaan ja ajattelemaan tämän
päivän työelämän parhaaksi. Tom Pöysti
innostaa heittäytymään, mokaamaan,
nauramaan itsellemme ja kannustaa innostavaa uteliaisuutta etsimään. Taidoista
taito oppia oppimaan on eräs kaikista
arvokkaimmista taidoista. Ihan tosissaan.
Elämän voi aloittaa alusta joka ikinen
aamu.

