OHJELMA • Tiistai 3.10.

OHJELMA • Keskiviikko 4.10.

9.00 Ilmoittautuminen, näyttelyalue avoinna, kahvit
10.00 AVAJAISET
11.30 Lounas, verkostoitumista ja näyttely avoinna

8.30

Ilmoittautuminen, näyttelyalue avoinna

9.00

Ohjelma jatkuu neljässä osassa – rakenna oma polkusi
Hyvinvointi-investoinnit ja
hyvinvoinnin rakentuminen
paikallistaloudessa

12.30 Ohjelma jakaantuu neljään osaan – rakenna oma polkusi
Hyvinvointiinvestoinnit ja
hyvinvoinnin rakentuminen paikallistaloudessa

Hyvinvoivat ihmiset –
hyvinvoiva yhteiskunta

VINTTIKAMARI
LAPSIIN INVESTOINTI KANNATTAA – NYT PUHEISTA TEKOIHIN
• Lapsivaikutusten arviointi ja
lapsibudjetointi
• Lapsibudjetointi ja varhainen
tuki
• Vaikuttaa hyvältä!

Tämä maa, nämä kunnat,
millaiset maakunnat?

SUURI NÄYTTÄMÖ
TYÖSTÄ HYVINVOINTIA –
YHDENVERTAISESTI
KAIKILLE
• Kykyviisari työ- ja
toimintakyvyn muutosta
tukemassa
• Työtä julkisilla hankinnoilla
• Järjestöt väylänä
työelämään
• Kaikille koulutuksen avulla
töitä – yhdenvertaisesti

Oppimistila:
Elinvoimaa yhteistyöhön,
kehittämiseen ja uudistuksiin

PIENI NÄYTTÄMÖ

PIKISALI

JÄRJESTÖ-JULKINEN KUMPPANUUDELLA UUTTA YHTEISÖLLISYYTTÄ RAKENTAMAAN
• Järjestö-kaupunkiyhteistyö
Tampereella
• Arjen pelastajat
• Järjestöt ja tiedontuotanto:
miten kunnissa ja maa
kunnassa voidaan?
• Mitä tietoa järjestöt voivat
tuota hyvinvointikertomukseen kuntalaisten arjesta?

UUDET OSALLISTUMISEN
MUODOT
• Svenskspråkiga förbunds
barometern: Förändringar i
engagemang, och medlemsvård
• Ungas organisering över tid
• Mies sosiaali- ja terveysalan
vapaaehtoistoiminnassa
• Demokratiapalkitun
Kumppanuuskeskuksen
kumppanuusmalli

VINTTIKAMARI
MONINAISET HYVINVOINTIINVESTOINNIT
• Mobiilisovelluksella
hyvinvointia ihmisille ja
näkyvyyttä yhdistykselle
• Uudenlaista asumista vaativiin
tilanteisiin
• Äijävirtaa – miesten oma juttu!
• Hyvinvointia elintavoista –
muutos on mahdollista
• Juuri-hanke. Turvallisen
vanhuuden puolesta
• Hidas vanhemmuus tuo
hyvinvointia ruuhkavuosiin
• Satukirja vainoa kohdanneille
lapsille
• Oma kieli, oma elämä
• Hyvä päivä – terveyttä
edistävä ryhmämalli

13.30 Tauko, näyttely avoinna
14.00 Ohjelma jatkuu neljässä osassa – rakenna oma polkusi
KYLÄTOIMINTA
MIELEN HYVINVOINNIN
JÄRJESTÖ 2.0: MAAILMA
HYVINVOINNIN
EDISTÄMINEN
MUUTTUU – VAD BORDE VI
TUOTTAJANA
• Mikä masentaa maailman
GÖRA I DENNA NYA SITUATION
• Kylätoiminta
onnellisinta kansaa?
• Organisation 2.0: Samverkan
maaseutu
• Resilienssi yhteisöjen
och samordning
yhteisöjen
näkökulmasta
• Kumppanuudet 2.0
hyvinvoinnin
• Itsemyötätunto ja armollisuus
• Satakuntaa luoraan yhres
tuottajana
hyvinvoinnin lisääjinä
• Järjestöt maakunta- ja kunta
uudistuksessa – mallia maakunnista

YHDESSÄ JA
YHTEISKEHITTÄEN
• Yhdistysten yhteistyö vahvaksi
ja näkyväksi
• Yhteistyömahdollisuuksia ja
apua viranomaisyhteistyöhön
• Uuden yhteistyön käynnistäminen: Yhteistyö yrittäjäyhdistysten ja yrittäjien kanssa
• Asiakkaiden aito kuuleminen
ja osallisuus
• Asiakaslähtöisen työotteen
kehittäminen

10.15
10.45
12.00
13.00

Hyvinvoivat ihmiset – Tämä maa, nämä kunnat,
hyvinvoiva yhteiskunta millaiset maakunnat?

SUURI NÄYTTÄMÖ
ONKO SOTE-UUDISTUKSELLA HAMPAITA
TARTTUA ERIARVOISUUTEEN?
• Valinnanvapaus
– lisääkö vai
vähentääkö se
eriarvoisuutta?
• Kuntien keinot edistää
yhdenvertaisuutta
– case päihdehaittojen ehkäisy

Oppimistila: Elinvoimaa
yhteistyöhön, kehittämiseen ja uudistuksiin

PIENI NÄYTTÄMÖ
KUNTIEN JA MAAKUNTIEN
ASUKASLÄHTÖINEN
KEHITTÄMINEN
• Asukaslähtöinen maakuntien
kehittäminen
• Asiakkaan ääni kuuluu
kehittämisessä – millä eväillä
kokemustieto käytäntöön?
• Nuoret mukaan ja vaikuttamaan

PIKISALI
VIESTI, VAIKUTA,
MARKKINOI
• Älä jää näkymättömäksi
• Vaikuttava digiviestintä
ja markkinointi sosiaalissa mediassa

Tauko, näyttely avoinna, kahvit
PÄÄTÖSSHOW
Lounas, verkostoitumista ja näyttely avoinna
Tapahtuma päättyy

Näyttely avoinna ti klo 9.00–17.00 ja ke klo 8.30–13.00.

15.00 Tauko, näyttely avoinna, kahvit yhteistyössä Avoinen kanssa
15.30 Ohjelma jatkuu neljässä osassa – rakenna oma polkusi
PAIKALLISTALOUS HYVINVOIVAT LAPSET,
KOKEILUT JA DIGITALISAATIO
HYVINVOINTI TYÖPAIKOILLA
YHTEISÖN
NUORET JA PERHEET –
PALVELUJEN KEHITTÄMISESSÄ
• Miten synnyttää ja v ahvistaa
HYVINVOINNIN
HYVINVOIVAT YHTEISÖT
• Kokeilut ja digitalisaatio
myötätuntoa?
EDISTÄJÄNÄ
• Lapsille, nuorille ja perheille
muutoksen työkaluina
• Työyhteisön tukeminen tule• Porotalous
parempaa arkea!
• Digitalisaatio ja ikäihmiset –
vaisuuden järjestöissä
sosiaalisen ja
• Digitaalinen media ja lasten
miten saadaan kaikki mukaan?
taloudellisen
seksuaalinen hyväksikäyttö
• Vertaisvoimaa verkosta! Keshyvinvoinnin
• Miltä näyttää perheen arki, kun
kusteluryhmiä kehittämässä
lähteenä
lapsi tarvitsee tukea?
• Meijän kaupunni -mobiili
• Osallisuutta ja hyvinvointia
sovellus
• Nuoret mielenterveyden buus- • Käyttäjien osallistaminen digitaajina
taaliseen palvelukehitykseen
16.30 Näyttely avoinna ja verkostoitumista
17.00 Vierailumahdollisuus Kumppanuuskeskuksella (lähtö teatterilta klo 16.50)
19.00 Oulun kaupungin vastaanotto kaupungintalolla

www.sostetalk.fi

#sostetalk

