VÄ I N Ö TA N N E R I N S Ä ÄT I Ö

Väinö Tannerin säätiön ja Tanner-akatemian Tanner-luento 2012

KADONNEEN
NUOREN
METSÄSTYS
Ongelma tiedetään, ratkaisuja haetaan
Tanner-luennolla kartoitetaan lasten ja nuorten syrjäytymisen syitä,
seurauksia ja parannuskeinoja Suomessa ja muissa pohjoismaissa.
Nyt tarvitaan konkreettisia suunnitelmia ja toimenpiteitä.

Tiistaina 16 päivänä lokakuuta 2012 kello 13.30–17.10
Säätytalon suuressa salissa

Ilmoittautuminen 12.10.2012 mennessä
info@vainotannerinsaatio.fi tai
puhelimitse 050 340 9112.
Tanner-luento järjestetään Säätytalon suuressa salissa,
Snellmaninkatu 9–11 00170 Helsinki.

Väinö Tannerin säätiön ja Tanner-akatemian Tanner-luento 2012

KADONNEEN NUOREN METSÄSTYS
13.30 Kahvitarjoilu
13.50 	Kutsuvieraita pyydetään siirtymään suureen saliin ennen Tasavallan presidentin
saapumista
14.00 Tanner luento
• Avaus
Mart Saarma, Tanner-akatemian esimies, professori
• Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro
• Lapset ovat harvoin syynä maailman epäoikeudenmukaisuuteen,
mutta eniten he siitä kärsivät
Ville Turkka, toiminnanjohtaja, Vantaan Icehearts ry
• Syrjäytymisen taustat ja ehkäisemisen keinot
Mirjam Kalland, pääsihteeri, Mannerheiminlastensuojeluliitto
• Children in the Nordic Welfare State: Rethoric versus practice in the fields of
school and education
Håkon Leiulfsrud, Professori, Tiede ja teknologia yliopisto NTNU, Norja
• Työministeri Lauri Ihalaisen puheenvuoro
• Syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle
Leena Mörttinen, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
• Paneelikeskustelu – Puhujia ja puheenjohtaja
17.00 	 Puheenjohtajan yhteenveto ja loppusanat
Lasse Lehtinen, FT, Väinö Tannerin säätiön hallituksen puheenjohtaja

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Ville Turkka on Vantaan Icehearts ry:n toiminnanjohtaja,
neljän lapsen isä, sosiaalikasvattaja ja Icehearts toimintamallin
kehittäjä.

MLL/Matti Matikainen

Mirjam Kalland on Mannerheimin Lastensuojeluliiton
pääsihteeri. Hän on kasvatustieteen tohtori, Helsingin
yliopiston sosiaalityön- ja perhetutkimuksen dosentti ja
Sibelius Akatemian musiikkikasvatuksen dosentti sekä lasten
psykoterapeutti. Kalland on kasvatustieteen asiantuntija,
joka on perehtynyt erityisesti vanhempien ja lasten välisiin
kiintymyssuhteisiin. Hän on tutkinut mm. äidin ja vammaisen
lapsen varhaista vuorovaikutusta sekä erilaisia riski- ja suojaavia
tekijöitä liittyen lasten kehitykseen ja vanhemmuuteen.

Håkon Leiulfsrud (PhD) on sosiologian professori
norjalaisessa Tiede- ja teknologiayliopistossa (NTNU). Hän
on osallistunut useisiin sosiaalista rakennetta ja sosiaalista
muutosta käsitteleviin vertaileviin tutkimusprojekteihin,
jotka liittyvät perheen, työmarkkinoiden ja hyvinvointivaltion
vuorovaikutussuhteisiin. Viime aikoina hän on tutkinut lasten
hyvinvointia ja integroitumista kouluun ja opetusympäristöön.

Leiulfsrudin keskeinen tutkimusalue on pohjoismaisen
hyvinvointimallin kehitys 1980-luvulta lähtien. Hänen tuorein
julkaisunsa, joka liittyy Suomeen ja Norjaan, on Fladmoe &
Leiulfsrud (2012): ”How teachers experience the opinion climate
on education in Norway and in Finland” (Scandinavian Journal
of Educational Research).

Lauri Ihalainen on työministeri, työelämän asiantuntija ja
kansanedustaja. Hän on pitkäaikainen SAK:n puheenjohtaja
ja ammattiyhdistystoimija Suomessa ja kansainvälisissä
järjestöissä (ITUC, ETUC, PAY). Ihalainen oli talousneuvoston
jäsen kahden vuosikymmenen ajan. Hän on aktiivinen myös
vapaa-ajan järjestötoiminnassa (Jääkiekkoliiton liittovaltuuston
jäsen ja Metsämiesten säätiön hallituksen jäsen). Ihalainen on
ollut myös eräiden valtionyhtiöiden ja eläkevakuutusyhtiön
hallituksen jäsenenä.

Leena Mörttinen on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n
Kilpailukyky ja kasvu vastuualueen johtaja ja johtoryhmän
jäsen. Hän on väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin
yliopistossa kansantaloustieteestä. Aikaisemmin hän on
mm. vastannut Nordea Konsernissa Eurooppa asioiden
yksiköstä, toiminut vanhempana ekonomistina Euroopan
Keskuspankissa Financial Stability and Supervision osastolla
sekä neuvonantajana Suomen Pankissa Rahoitusmarkkina- ja
tilasto-osastolla. Mörttinen on Oulun yliopiston ja Suomen
Teollisuussijoituksen hallituksen jäsen sekä Partiosäätiön
hallintoneuvoston jäsen.

TANNER-PALKINTO
Suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta ovat syvässä murroksessa ja jännittävien
mutta vaikeasti hahmotettavien haasteiden edessä. Moninaisista mielipiteistä
ei toki ole Suomessakaan pulaa. Muutoksen syvyys asettaa kuitenkin ankarat
vaatimuksensa ajan todellisille ymmärtäjille. Tällaisia todellisuuden tulkitsijoita
sekä vaativan yhteiskunnallisen keskustelun avaajia Väinö Tannerin Säätiö haluaa
palkita ja kannustaa. Vaikka palkittavat ovatkin poikkeuksellisen kyvykkäitä
yksilöinä, velvoittaa ja kannustaa palkinto heitä yhteiseen keskusteluun ja toimintaan
moniarvoisen ja suvaitsevaisen suomalaisen yhteiskunnan puolesta. Tanner-palkinnon
puitteena toimii Tanner-akatemia, jonka Tanner-akateemikoiksi palkitut nimitetään.

TANNER-AKATEMIA JA TANNER-LUENNOT
Tanner-akatemian jäseniksi on kutsuttu joukko poikkeuksellisen arvostettuja
henkilöitä suomalaisen yhteiskunnan eri aloilta. Kutsutut jäsenet luovat arvovaltaisen
perustan akatemian toiminnalle. Kaikki Tanner-palkinnon saajat nimitetään Tannerakateemikoiksi. Akatemian jäsenyys on elinikäinen. Akatemian uudet jäsenet
julkistetaan Väinö Tannerin syntymäpäivän 12. maaliskuuta aikoihin. Säätiön hallitus
kutsuu ja nimittää akatemian uudet jäsenet Tanner-akatemian ehdotuksen pohjalta.
Säätiön tavoitteena on, että Tanner-akatemiasta muodostuu kuunneltu ja arvostettu
foorumi, joka monipuolisuudessaan avaa merkittävän ulottuvuuden suomalaiseen
kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tanner-luentojen puhujiksi kutsutaan alansa terävimpiä kansainvälisiä ja kotimaisia
huippunimiä.
Vuoden 2011 luennon teemana oli energia ja hyvinvointi, vuonna 2008
ilmastonmuutoksen hallinta, vuonna 2006 eutanasia ja vuoden 2004 luennolla
puhuttiin päivähoidon uusista haasteista ja kehitysnäkymistä. Vuoden 2003 luennon
teemana oli biotekniikan kehitysnäkymät ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

VÄINÖ TANNERIN SÄÄTIÖ
Vuonna 1961 perustetun Väinö Tannerin Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää
tasa-arvoa ja kansanvaltaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Ensimmäiset
25 vuotta säätiö keskittyi opiskelija-asuntoloiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen.
1980-luvun lopulla säätiö ryhtyi jakamaan apurahoja erityisesti jatko-opiskelun sekä
alallaan hyvään alkuun päässeiden tutkijoiden ja taiteilijoiden tukemiseen. Vuosina
1989–1999 säätiö tuki yli kahtasataa lupaavaa nuorta tutkijaa heidän akateemisissa
jatko-opinnoissaan. Lisäksi lukuisat taiteiden lahjakkuudet ovat olleet tuen piirissä.
Säätiön kaksi taiteilija-ateljeeta ja kirjailijakoti Mazzano Romanossa Italiassa
ovat luoneet vilpittömästi kiitetyn työskentely-ympäristön useille suomalaisille
sekä virolaisille taiteilijoille ja kirjailijoille. Ateljeetoiminta on esillä viiden vuoden
välein järjestettävissä taidenäyttelyissä, joista viimeisin 20-vuotisjuhlanäyttely
järjestettiin Amos Andersonin taidemuseossa, Tampereen taidemuseossa ja Tallinnan
arkkitehtuurimuseossa. Säätiö on tukenut myös kokeellista suomalaista teatteria.
Väinö Tannerin Säätiö on aina pyrkinyt vastaamaan ajan haasteisiin, mieluiten
etuajassa. Vuonna 2000 säätiö perusti Tanner-palkinnon, Tanner-akatemian ja Tannerluennot.
www.vainotannerinsaatio.fi

