RIS T E ILYIN FO
Horisontissa hyvinvointi
Välfärd i sikte

SOSTE talk show
SOSTE talk show’ssa keskustellaan tulevaisuuden
hyvinvoinnista, sen muodoista ja tekijöistä.
Mukana keskustelemassa johtaja Paula Laine
Sitrasta ja valtuuston puheenjohtaja Kari
Mäkinen SOSTEsta. Keskustelua vetää näyttelijä,
juontaja ja poliitikko Jasmin Hamid.
Tilaisuuden kesto on noin puoli tuntia. Tervetuloa!

Tervetuloa M/S SOSTElle!

Teatteri Europa
ti 9.10. klo 19.45–20.15

Laiva on lastattu nyt kolmannen kerran kansalaisjärjestöillä, kumppanuuksilla, kehittämisellä,
kaiken kaikkiaan kovalla ajankohtaisella asialla – ja toivomme, että sinulla on tapahtumassamme
myös kivaa!
Saimme yli 100 ohjelmaehdotusta, joista olemme työstäneet monipuolisen ohjelmakattauksen
nautittavaksi. Tarjolla on tuoreimmat sote- ja maakuntauudistuksen kuulumiset, terveyden ja
hyvinvoinnin rakennuspalikoita, työkaluja järjestöjen tulevaisuuden tekemiseen ja monta muuta
mielenkiintoista kattausta. Kiitos kaikille ohjelmatyössä mukana olleille, ohjelman tuottajille ja
näytteilleasettajille! Ilman teitä ei M/S SOSTE seilaisi.

Tapahtuman
suojelijana
toimii pääministeri
Juha Sipilä.

Jos olet ensi kertaa mukana koulutus- ja verkostoitumisristeilyllämme, huomaat pian, että
ohjelmaa on niin paljon, ettei kaikkeen kiinnostavaan ehdi mukaan. Poimi parhaat palat paikan
päällä. Lisää kiinnostavia esityksiä löydät risteilyn jälkeen M/S SOSTEn Slideshare-kansiosta.

Horisontissa hyvinvointi – Välfärd i sikte!

Sostelaiset
2 • M/S SOSTE 2018

OHJELMA • 3

Kohtaamisia laivalla

Keskiviikko 10.10.
8.30–11.30
************************************************************
Vapaaehtoisjohtamisen digitaalinen työkalu &
Suomen paras sähköinen ystävävälitysjärjestelmä

Näyttelyssä tapaat järjestöjen, yhteisöjen, yritysten ja
oppilaitosten edustajia. Näyttelypisteillä saat ajan
kohtaista tietoa hyvinvointiin ja terveyteen sekä erilaisiin
palveluihin liittyen. Poimi näyttelystä mukaan uudet
käytänteet, kuumimmat vinkit ja tietopaketit!

Suomen Punainen Risti

Näyttelypisteet ovat avoinna:
ti 9.10. klo 18.30–21.00
ke 10.10. klo 8.15–14.30

NÄYTTEILLEASETTAJAT
Fast Lane -ravintola, kansi 7
• EAPN-Fin
• Humanistinen ammattikorkeakoulu / Preventiimi
• Opetushallitus – Kansainvälistymispalvelut
• Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
• Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry
Ravintolakäytävä, kansi 8
• #puhurahasta
• #tuleluotaide -kärkihanke
• Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
• Arjen toimintakyky -hanke ja MIPA -hanke /
A-klinikkasäätiö
• Eficode Oy
• Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
• Opintokeskus Sivis
• Scandic, Hilton, Holiday Inn, Indigo, Crown Plaza
• Sininauhaliitto
• Sokos Hotels & Radisson Blu Hotels
• Suomen Kilpirauhasliitto ry
• Suomen Punainen Risti – Pärjätään yhdessä -hanke ja
ystävätoiminta
• Suomen Syöpäyhdistys ry
ESITEPISTEET
Fast Lane -ravintola, kansi 7
• Akava
• Hyvinvointialan liitto
• Kuntoutussäätiö
• Luonnonvarakeskus (Luke)
• Noon Kollektiivi, valokuvausklinikka
(HUOM. vain ke 10.10.)
• Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
• Työelämä 2020
• Validia Asuminen
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POP UP -TILAT
Pop up -tilat tarjoavat erilaisia pienoisnäyttelyitä,
sparraustuokiota sekä toiminnan ja palvelujen esittelyitä.
Yhden pop up -tuokion kesto on kolme tuntia, ja tuokiossa voi poiketa oman aikataulunsa mukaan sopivana
hetkenä. Pop up -tilat sijaitsevat kokouskannella 12.

18.30–21.30
************************************************************
Kamalat äidit -pop up
Suomen NNKY-liiton Kamalat äidit -vertaistoiminnan
esittely. Kamalat äidit -toiminta on vertaisryhmätoimintaa
murrosikäisten lasten ja nuorten äideille.
Suomen NNKY-liitto ry

Sininauhaliitto

KOKOUSHUONE 3, KANSI 12

************************************************************
Kaunialan Sairaala Oy esittäytyy

Teemat:
• Mitä jäsenet haluavat? Asiakasymmärryksen luominen
• Yhteisen tavoitteen/vision luominen
• Strategian toteutus
• Miten viestin muutoksesta & visiosta?
Osana Oy ja Noon Kollektiivi

KOKOUHUONE 4, KANSI 12

************************************************************
Elämyksiä kaikille!
Kokouksen lumoa! Tervetuloa kuulemaan Lapland
Hotelsin kuulumiset!
Lapland Hotels Oy

KOKOUSHUONE 5, KANSI 12

************************************************************

KOKOUSHUONE 4, KANSI 12

************************************************************
Viestintä-Pirittan Järjestösome-klinikka
Tule analysoimaan organisaatiosi sosiaalisen median
tila tai kysymään neuvoja mielessäsi oleviin järjestö
someen ja viestintään liittyviin kinkkisiin aiheisiin.
Viestintä-Piritta

KOKOUSHUONE 5, KANSI 12

************************************************************

KOKOUSHUONE 2, KANSI 12

************************************************************
Askeleita jalkautuvaan väkivaltatyöhön
Tule tutustumaan Tarinakengät-näyttelyyn ja kuulemaan,
mitä on jalkautuva väkivaltatyö ja miten sinä voisit
hyödyntää sitä omassa työssäsi.
Tarinakengät – askeleita lähisuhdeväkivallasta on
osallistava näyttely, jonka tavoitteena on tehdä lähi
suhdeväkivallan ilmiötä näkyvämmäksi.
Tarinakengät kertovat minusta, sinusta, hänestä,
kenestä tahansa, joka ei halua vaieta väkivallasta, jota
on joutunut kokemaan. Tarinat kertovat pelosta ja
epätoivosta, onnesta, rohkeudesta ja selviytymisestä.
Ensi- ja turvakotien liitto ry

************************************************************
Rakkaani rakastui pulloon
Ero oman tai puolison päihdeongelman vuoksi? Päihteistä johtuvat erot ovat Suomessa yleisiä, mutta niistä
puhutaan edelleen hyvin vähän.
Ei ole yhtä tyypillistä päihde-eroa, sillä jokainen
erotarina on erilainen. Silti parhaiten erotuskassa ja
päihde-ero-ongelmissa auttaa vertaisten tuki.
Sininauhaliiton erotyö järjestää Suomalaiseen ero
seminaariin pohjautuvia vertaisryhmiä mm. päihde-,
esteettömyys- ja sateenkaaritwistillä.

Kaunialan Sairaala Oy

Tiistai 9.10.

KOKOUSHUONE 2, KANSI 12

Järjestökehittämisen esterata // Pop up -valmennus
Pop up -valmennus on tiivistä, fokusoitunutta työskentelyä,
jossa osallistujilla on mahdollisuus saada kokeneiden
järjestökehittäjien tukea ja näkemyksiä oman järjestönsä
kehittämisen tueksi. Työskentely tapahtuu 30 minuutin
jaksoissa neljän eri teeman alla. Osallistua voi kaikkiin
neljään teemaan peräkkäin tai valita haluamansa.

KOKOUSHUONE 3, KANSI 12

************************************************************

12.00–15.00
************************************************************
Kirkkopalvelut ry
Tule tutustumaan vapaaehtoistyo.fi.-palveluun. Mukana
jo 350 järjestöä yli 70 paikkakunnalla. Vapaaehtoiselle
bonuksena helposti saatava työtodistus!
Kirkkopalvelut ry

KOKOUSHUONE 2, KANSI 12

************************************************************
Yhteiskehittämisen äärellä!
Yhteistyön ja kokemusasiantuntijuuden merkitys osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisessa.
Hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä siitä miten erityistä tukea
tarvitsevat henkilöt ja heidän perheensä toimivat hankkeissa asiantuntijoina, kehittäjinä sekä toiminnan
arvioijina ja miten tämä on vahvistanut heidän osallisuuttaan sekä itsemääräämisoikeuttaan.
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr

KOKOUSHUONE 3, KANSI 12

************************************************************
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Tiistai 9.10.2018

ERILAINENMINGLE – TEEMANA KOKEMUKSELLINEN
NÄKÖKULMA SOSIAALITURVAN KEHITTÄMISEEN
POTILAS – RENKI VAI ISÄNTÄ?

18.45

VIESTINTÄÄ MUUTOSTEN KESKELLÄ: MITEN SAAN JÄSENIÄ,
MENESTYSTÄ JA VAIKUTUSVALTAA
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaympäristö on valtavassa
murroksessa ja tulevaisuus näyttää utuiselta. Samalla koko kansalais
yhteiskunta ja yhteiskunnallinen osallistuminen ovat muuttamassa
muotoaan. Miksi viestintä on järjestöjen asiantuntijoille tärkeämpää kuin
koskaan ja miten sitä ylipäätään kannattaisi tehdä? Tule kuuntelemaan ja
keskustelemaan aiheesta!
muutoksen tekijä, liiketoimintajohtaja Erkki Perälä, Ellun Kanat
TEATTERI EUROPA, KANSI 6

VERKOSTOTAPAAMINEN: KEHITÄ, VIESTITÄ JA TUOTA MUUTOSTA
Verkostotapaaminen järjestöjen johtajille, viestijöille ja kehittämille.
Terveuloa mukaan!
MOONLIGHT DISCO, KANSI 7

ASUMISEN MONOPOLIPELI VANKILASTA VAPAUTUVILLE
Kehitetty asumistietouden kasvattamiseen vangeille vankiloihin, hauskan
pelin muodossa. Ei ydinfysiikkaa, mutta toimii ja peliä voi valmistaa itse
melkein mihin oppimistarkoitukseen tahansa, esim. retkahduksen estoon.
Vangeilta on tullut hyvää palautetta ja peli on myös herättänyt alalla paljon
kiinnostusta.
asumispalvelupalvelukoordinaattori – vankilasta vapautuvat Mia Juselius,
Kriminaalihuollon Tukisäätiö – KRITS
FASTLANE, KANSI 7

TERVEYSALAN STARTUP-TOIMINNAN TARJOAMIA
MAHDOLLISUUKSIA
■■Jäsenistöä masentaa – digiklinikka avuksi masennuksen ja
uupumuksen hoitoon?
asiakkuusjohtaja Antero Vanhala, Meru Health
■■Virtuaalikuntoutuksen ratkaisut. Case: Espoon uusi sairaala ja
Goodlife Technology
Henrik Jürgens, Goodlife Technology
■■Health Innovation Village at GE – Digital Health startup ekosysteemi
Mikko Kauppinen, Health Innovation Village & Energy Village
■■Psykiatriapotilaiden lääkesitoutuvuuden parantaminen
Aido Healthcares
LOTTE LAND, KANSI 7

ALKULAUKAUS UUDELLE
Tule kuulemaan, mitä tarkoittaa Arvokas, Elämänote ja Paikka auki.
Suomen Setlementtiliitto ry / Arvokas-ohjelman koordinaatiohanke,
Ikäinstituutti ja Valli ry / Elämänote-ohjelman koordinaatiohanke ja
Nuorten Ystävät / Paikka auki II-koordinaatiohanke
WINDJAMMER, KANSI 8

VAIKUTTAVUUS ESIIN – MITEN EURO MUUTTUU
HYVINVOINTIVAIKUTUKSIKSI?
Miksi vaikutusten ja vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen on tärkeää?
Ovatko järjestötoiminnan vaikutukset aina mitattavissa? Kuulemme myös
esimerkkejä miten toiminnan tuloksia ja vaikutuksia voi mitata. Keskustelussa mukana Veikkauksen avustuksensaajien lisäksi johtaja Kristiina
Hannula (STEA), edunvalvontajohtaja Hannu Kareinen (Veikkaus) ja
neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck (OKM).
sidosryhmäpäällikkö Olli Joensuu, Veikkaus

■■Avaus
puheenjohtaja Ilkka Repo Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto
(POTKA)
■■Digitalisaatio ja omahoito – Lisääntyykö potilaan valta?
järjestökoordinaattori Emmi Toivonen Suomen Syöpäpotilaat ry
■■Mikä on potilaan vastuu hoidosta?
lakimies Merja Karinen Mielenterveyden keskusliitto
■■Money, money – Määrittääkö lompakko saamasi palvelut?
toiminnanjohtaja Ansa Holm Luustoliitto
■■Vapaudesta, vastuusta ja vallasta – kurkistus terveydenhuollon isojen
sanojen taakse
dekaani Juha Teperi Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Poiju, kansi 12

YTIMESSÄ KIIREETÖN KOHTAAMINEN
■■Velmut löysivät toisensa – Ikaroksen matkassa
Ikaroksessa työtä tehdään siellä missä ikämiehet liikkuvat. Oleellista on
miesten toiveista lähtevä matalan kynnyksen toiminta: ryhmätoimintaa,
yksilötyötä (kotikäyntejä, palveluohjausta, asiointikäyntejä), jalkautuvaa ja
etsivää työtä, yhteistyötä toimijoiden kanssa sekä Vertais-Velmu-toimintaa.
yhteisökehittäjä Katja Hämäläinen-Puhakka Ikaros – Ikämiesten arjen
osallisuus -hanke, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
■■Saattohoidon tukihenkilötoiminnan malli Syöpäjärjestöissä
Esitellään Syöpäjärjestöjen saattohoidon tukihenkilötoiminnan mallia ja
periaatteita. Saattohoito on erittäin vaativaa ja herkkyyttä vaativaa työtä,
jossa koemme vapaaehtoisilla koulutetuilla tukihenkilöillä olevan paljon
annettavaa.
kehittämispäällikkö Hannele Arvekari Suomen Syöpäyhdistys
MAJAKKA, KANSI 12

HR-TREFFIT JÄRJESTÖN HENKILÖSTÖASIOISTA VASTAAVILLE
Tulee tapaamaan kollegoita ja jaa paras työhyvinvointivinkkisi!
SOSTE
AALTO, KANSI 10

OLKA SPEED DATING
OLKA speed datingissä voi tavata OLKA-suhteessa eri vaiheissa olevia
toimijoita, aina sinkuista vakituisissa parisuhteissa oleviin. Kysy aloitteen
tekemisestä, suhteen ensiaskeleista, onnen huumasta ja kriisikohdista.
Tilaisuus on avoin kaikille.
Kansallinen OLKA-verkosto
PURJE, KANSI 12

SOTE-JÄRJESTÖT TULEVAISUUSTYÖSSÄ – STRATEGIOISTA
KÄYTÄNTÖÖN
■■SOTE-järjestöt tulevaisuustyössä – kokemuksia ja oppeja
strategioiden tekemisestä
erityisasiantuntija Vesa Salmi, SOSTE
■■Viittomakielinen yhteisö – suuntamerkit tulevaan. Kokemuksia
yhteisön osallistamisesta strategiatyössä.
Järjestön strategisten tavoitteiden jalkauttaminen käytänteisiin. Kuurojen
Liiton kokemukset yhdistysohjelman ja viittomakieliloikan suunnittelusta ja
toteutuksesta viittomakielisen yhteisön hyväksi.
vaikuttamistyön johtaja Kaisa Alanne ja vertais- ja vapaaehtoistyön johtaja
Laura Pajunen, Kuurojen Liitto ry
Ohjelma tulkataan suomalaiselle viittomakielelle.
AUDITORIO, KANSI 12

OCEAN CLUB, KANSI 8

KOMPISKONST

TURVALLISTA LÄÄKEHOITOA KOTONA, APTEEKKI
OMAISHOITAJAN TUKENA
Miten apteekki voi auttaa omaishoitajaa ja vähentää huolia liittyen
lääkehoitoihin? Minkälaiset tilanteet erityisesti aiheuttavat epävarmuutta
ja mistä tunnistaa, että läheisen lääkehoidossa on ehkä jotain pielessä?
Miten yhteistyötä voisi kehittää? Ja toimivatko nykyiset moniammatilliset
yhteistyömallit riittävän hyvin? Round table-hengessä kaikki osallistujat
pääsevät keskustelemaan, kommentoimaan ja kysymään. Tervetuloa
jakamaan osaamistasi kotihoidosta, lääkityksen hallinnasta, teknologisista
ratkaisuista tai vaikkapa luotettavasta tiedonhausta!
farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto ja
koulutussuunnittelija Matilda Linnavirta, Omaishoitajaliitto ja kokemusasiantuntija Hannu Koivula Pääkaupunkiseudun omaiset ja läheiset ry
SEA PUB, KANSI 8

KOMPISKONST är en bok med kunskap och övningar för att skapa en,
fungerande grupp. Under presentationen ges praktiska verktyg för att,
utveckla kompisrelationer och stärka en positiv gruppanda., Verksam
hetsmodellerna och övningarna i boken riktar sig till barn i, ålden 3–8 år.
Alla deltagare får boken.
sakkunnig Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser och sakkunnig Maria
Stoor-Grenner Folkhälsans förbund
ANKKURI, KANSI 12

JÄRJESTÖPÄÄLLIKÖIDEN GET TOGETHER
toimitusjohtaja Pekka Räsänen, Kuurojen palvelusäätiö ja järjestöpäällikkö
Riitta Kittilä, SOSTE
LAITURI, KANSI 12

20.30

ErilainenMingle on aiemmin useamman kerran Porin SuomiAreenalla
järjestetty ”köyhien, työttömien ja kipeiden” verkostoitumistapahtuma
yhdessä Kirkon ja sosiaalialan järjestöjen kanssa. Sen tavoitteena on
vahvistaa niiden ääntä, jotka eivät muuten saa ääntään kuuluviin
yhteiskunnassa. M/S SOSTElla esitellään tapahtumakonseptia, jotta järjestöt
innostuisivat järjestämään vastaavia tilaisuuksia tahoillaan ja tapahtuma
leviäisi ympäri Suomen. Puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja Jouni
Gustafsson Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistyksestä.
■■Mihin tarvitaan Erilaista Mingleä
toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys
Tatsi ry
arkkipiispa emeritus, SOSTEn valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen
■■Miten tukea niiden ihmisten viestiä, jotka muuten eivät saa ääntää
kuuluviin?
Managing Partner Finland Esa Suominen Rud Pedersen Public Affairs OY
■■Miten järjestöt voivat olla mukana vahvistamassa ihmisten ääntä?
toiminnanjohtaja Saana Sandholm Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ry
■■Miltä järjestelmä näyttää paljon sairastavan näkökulmasta?
Hani Forssel EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmä
■■Järjestelmä työttömän näkökulmasta
Martin-Éric Racine, EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmä
■■Stand up:ia työttömyydestä ja aktiivimallista
Tiina Liimatainen
Minglausta ja smoothie-tarjoilu
SPA-OSASTON AULA, KANSI 12

VAALISUMA JA VAIKUTTAVAT JÄRJESTÖT
■■Maakunta-, eduskunta- ja eurovaalit. Miten selvitä vaalisumasta?
Vuonna 2019 edessä on politiikan supervuosi. Silloin järjestetään
eduskuntavaalit, eurovaalit ja todennäköisesti edessä on myös maakuntavaalit. Vaalisuma on iso haaste myös vaikuttavalle kansalaisjärjestölle.
Miten järjestö saa pidettyä pään pinnalla ja viestinsä perille?
johtava asiantuntija Panu Laturi, N2 Comms
■■Järjestö vaikuttajana. Meneekö viesti perille?
Suomalaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä on 1,3 miljoonaa jäsentä ja
niissä toimii vuosittain 500 000 vapaaehtoista. Suuresta jäsenmäärästä
huolimatta ei ole itsestään selvää että järjestöjä kuullaan päätöksenteossa.
Lisähaasteita aiheuttaa politiikan ja poliittisen valmistelun muutos, jossa
järjestöjen työryhmätyön ja lausuntojen merkitys vähenee. Miltä tulevaisuus
näyttää, meneekö järjestöjen viesti perille.
Managing Partner Esa Suominen, Rud Pedersen Public Affairs
■■Mihin viestintätoimistoja tarvitaan?
Suomeen on syntynyt lyhyessä ajassa suuri määrä viestintätoimistoja, jotka
auttavat yrityksiä ja yhteisöjä vaikuttamistyössä. Mihin viestintätoimistoja
tarvitaan ja tuleeko tulevaisuudessa järjestöjen vaikuttaa yhdessä
viestintätoimistokumppanin kanssa? Mukana keskustelussa sekä
viestintätoimistojen että kansalaisjärjestöjen edustajat.
Keskustelemassa:
vaikuttamisen asiantuntija Silja Silvasti, Allianssi, managing partner Esa
Suominen, Rud Pedersen Public Affairs, yhteiskuntasuhteiden vastaava
Elena Gorschkow, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, johtava asiantuntija
Panu Laturi, N2 Comms
Keskusteluun johdattelee SOSTEn yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo
Lehtinen
TEATTERI EUROPA, KANSI 6

19.45

SOSTE TALK SHOW
SOSTE talk show’ssa keskustellaan tulevaisuuden hyvinvoinnista, sen
muodoista ja tekijöistä. Mukana keskustelemassa johtaja Paula Laine
Sitrasta ja valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen SOSTEsta.
Keskustelua vetää näyttelijä, juontaja ja poliitikko Jasmin Hamid.
TEATTERI EUROPA, KANSI 6

Yhteistyö yllättää draaman keinoin
Draamallisia menetelmiä yhteistyön rakentamisen tueksi järjestökentällä.
Rentoa ja lempeää meininkiä, jossa osallistuja pääsee hyödyntämään
sellaista ilmaisutaitoaan, jota hän ei tiennyt olevan olemassakaan.
järjestöpäällikkö Asta Juntunen, Sininauhaliitto ja hankekoordinaattori
Mervi Leivo, Iloa Arkeen -pysäkkitoiminta, Käpyrinne ry
FASTLANE, KANSI 7

OPI VIITTOMAAN VARTISSA
Opi viittomaan vartissa! Tule ottamaan selvää, mitä viittomia ehtii opetella
vartissa! Otamme lavalle yllätysvieraan ja opetamme hänet viittomaan.
Samalla yleisö voi osallistua viittomien opetteluun. Luvassa on aivojen ja
käsien vetreytystä!
puheenjohtaja Jaana Aaltonen, Kuurojen Liitto ry
SEA PUB, KANSI 8

AJANKOHTAISTA JÄRJESTÖJEN PALKKAUKSESSA SEKÄ
MATKATYÖAIKA
johtaja Matti Orkovaara, Toimialahenkilöliitto ERTO ry
AALTO, KANSI 12

JÄRJESTÖ 2.0 GET TOGETHER
Tapaaminen maakunnallisten Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeiden
työntekijöille. Tilaisuuteen on lähetetty kutsu erikseen.
Järjestöt mukana muutoksessa / SOSTE
ANKKURI, KANSI 12

Jaa tunnelmiasi
sosiaalisessa mediassa
#mssoste

JÄRJESTÖISTÄ PERINNEYHDISTYKSIÄ – VAI TULEVAISUUDEN
TEKIJÖITÄ
Tekoäly paikantaa sosiaalisten ongelmien juuret, applikaatio auttaa tekemään
lahjoitukset, algoritmit tarjoavat personoidut vapaaehtoistyöt, lohkoketjut
avaavat rahankulun sopukat fiksuilla toimijoilla, itseohjautuva kansalais
aktiivisuus hakeutuu alustoille – miten perinteinen järjestötoiminta uudistuu?
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ohella on meneillään laajoja
megatrendejä, jotka vaikuttavat järjestöjen toimintaympäristöön,
jäsenistöön ja itse niiden toimintaan. Järjestöjen ei tule vain sopeutua
muutoksiin vaan ne voivat olla, rakentava voima maailman muutoksissa,
mutta miten tulevaisuus otetaan haltuun? Suomen kysytyin puhuja Ilkka
Halava on tehnyt järjestöjen tulevaisuusselvityksen.
tulevaisuustutkija Ilkka Halava, Prime Frontier Oy, johtaja Kristiina
Hannula, STEA ja dosentti Jorma Niemelä, Doktriini Oy
MOONLIGHT DISCO, KANSI 7

JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN: ARVOKAS VANHUUS JA
YHDENVERTAISUUDEN MERKITYS
Suomen väestö moninaistuu vauhdilla. Yhdenvertaisuutta toteuttavan
organisaation on tärkeää muuttua sisältäpäin, asenteellisesti, pelkkä
monikulttuurisen toiminnan järjestäminen ei riitä. Miten parhaiten kehittää
moninaisuuden asiantuntijuutta? Työpajassa tuodaan näkyväksi
ikäihmisten moninaisuus ja aihetta käsitellään käytännönläheisesti
esimerkkien ja yhteisten keskustelujen kautta.
■■Yhdenvertaisuus ikääntyessä
Johdatus yhdenvertaisen vanhustyön teemoihin
seniorityön koordinaattori Touko Niinimäki Seta ry
■■Moninaisuusosaaminen organisaatiossa
monikulttuurisuustyön suunnittelija Eva Rönkkö Eläkeläiset ry ja suunnit
telija Susanna Lehtovaara JADE-toimintakeskus, Käpyrinne ry
■■Case: Vertaisryhmätoiminta
Suvanto-Ryhmän kohderyhmään kuuluvat väkivaltaa kokeneet vanhukset.
Vertaisryhmätoiminnassa luodaan turvallinen ryhmä, jossa he voimaantuvat vertaistuen keinoin. Tavoitteena on myös lisätä elämänhallintaa ja
ehkäistä syrjäytymistä.
vanhempi suunnittelija Päivi Helakallio-Ranta Suvanto ry
■■Case: Sateenkaarisertifiointi
Seta ry kehittää sateenkaarisertifiointia eli laadunvarmistusjärjestelmää,
joka edistää työelämätahojen osaamista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioissa. Sertifiointimallin avulla koulutetaan työyhteisöjä kohtaamaan ja
osallistamaan lhbtiq-senioreita eli sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ikääntyviä ihmisiä.
seniorityön koordinaattori Touko Niinimäki Seta ry
Keskustelua käsitellyistä teemoista ja esimerkeistä. Pohditaan yhdessä,
mitä tarpeita omassa organisaatiossa on moninaisuusosaamisen
kehittämiseen.
suunnittelija Susanna Lehtovaara JADE-toimintakeskus
FASTLANE, KANSI 7
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TUKEA TYÖELÄMÄÄN

JÄRJESTÖTUTKIMUKSEN TARPEET JA TODELLISUUS

■■Tunne työsi!
Tykkäätkö työstäsi ja itsestäsi työntekijänä? Itsemyötätuntoinen lähestyminen itseen ja työhön toimii tutkitusti. Esityksessä tarjotaan osallistujille
myötätunnon työkaluja parempaan itsetuntemukseen ja työssäjaksamiseen.
viestintäpäällikkö, kliininen seksologi (NACS) Tiina Vilponen, Sexpo-säätiö
■■Kognitiivinen hyvinvointi työelämässä
Puheenvuoro antaa tietoa neurologisiin sairauksiin liittyvistä kognitiivisista
vaikeuksista työelämässä. Kuulijat haastetaan miettimään omia työtapojaan ja miten he voivat vähentää kognitiivista kuormittumista työssään.
Esitys on kuulijoita osallistava.
hanketyöntekijä, Neuroneuvonta-hanke Pasi Virtanen, Neuroliitto
■■Sisäinen motivaatio valtava käyttämätön voimavara – miten
hyödynnän?
Sisäinen motivaatio lisää tuottavuutta ja on erittäin suuri suojaava tekijä.
Mistä sisäinen motivaatio koostuu? Miten voin hyötyä siitä itse? Miten
mahdollistan sisäisen motivoitumisen itselleni, asiaakkaalleni tai alaisilleni?
Mikä on sisäisesti motivoitunut järjestö? Näihin kysymyksiin etsitään
vastauksia puheenvuorossa.
kouluttaja Jyrki Rinta-Jouppi ja kouluttaja Jenni Rihti, Mielenterveyden
keskusliitto
■■Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille -tutkimusretki
johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos, Promo@Work -hanke
Tukea työelämään -kokonaisuudessa mukana myös Luumäen kunnan
työllistämisyksikkö.

Järjestöillä on paljon omaa tiedontuotantoa. Ne toteuttavat tutkimuksia
ja selvityksiä, jotka akateemisesta tutkimuksesta poiketen vastaavat
useimmiten hyvin käytännönläheisiin tarpeisiin. Tietoa tuotetaan järjestöjen
sekä niiden jäsenten ja asiakkaiden näkökulmasta tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista esimerkiksi vaikuttamistoimintaa, edunvalvontaa sekä
toiminnan kehittämistä ja näkyväksi tekemistä varten. Järjestöt tekevät
tutkimusta usein varsin pienin resurssein, mikä on ristiriidassa kasvavien
tiedontarpeiden kanssa.
■■Tutkimuksen aallonharjalla: Kokemuksia MIPA-tutkimusyhteistyöstä
Järjestökentän tutkimusresurssit ovat vähäisiä, mutta tiedontarpeet laajoja.
MIPA-ohjelma (2015–2018) on tarjonnut mahdollisuuden tehdä päihde-
mielenterveystutkimusta. Mitä yhdessä on opittu? Mitä hyötyjä on saatu
järjestölähtöisestä tutkimuksesta, tutkitusta tiedosta ja tutkimusyhteistyöstä?
tutkimuspäällikkö, dosentti Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö ja järjestö
koordinaattori Noora Nieminen A-Kiltojen Liitto ry
■■Tähtäimessä utopia
Kerromme järjestölähtöisen tiedontuotannon kehittämistyön kokemuksista
ja tuloksista Lapissa. Avaamme ikkunan tulevaisuuden, tiedontuotannon
haavekuvaan ja sitä haastaviin nykyhetken realiteetteihin. Videoterveiset
kehittämiskumppaneilta konkretisoivat tiedontuotannon merkitystä, mutta
myös haasteita.
tiedontuotannon koordinaattori Marika Ahola ja puheenjohtaja Veli-Matti
Ahtiainen Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
■■Tutkimustieto järjestöjen vaikuttamisen perustana
Sosiaali- ja terveysjärjestökentästä tietoa tuottavaa Järjestöbarometria on
julkaistu vuodesta 2006. Miksi ja miten tutkimusväline on syntynyt, miten
sitä on kehitetty, millaista tietoa sillä on pystytty tuottamaan ja miten sillä on
pyritty vaikuttamaan?
erikoistutkija Juha Peltosalmi SOSTE

LOTTE LAND, KANSI 7

REILU YHDISTYSTOIMINTA – HAASTEITA JA RATKAISUJA
■■Reilu yhdistystoiminta - ristiriidasta ratkaisuihin
Yhdistyksissä ristiriidat ovat valitettavan yleisiä. Puheenvuorossa esitellään
malli ristiriitojen käsittelystä ja ennaltaehkäisystä kahden eri alan järjestön
näkökulmasta sekä toisen alan hyvistä käytänteistä oppimisesta.
vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ja koulutus
suunnittelija Auli Tynkkynen, Invalidiliitto
■■Vuorovaikutuksen kitkakohtia ja niiden ratkaisuja
yhdistystoiminnassa
erityisasiantuntija Vesa Salmi, SOSTE
WINDJAMMER, KANSI 8

SEURAAVALLA HALLITUSKAUDELLA UUDISTETAAN
SOSIAALITURVAA – KUINKA SE TULISI TEHDÄ?
Sosiaaliturvan uudistaminen tulee olemaan seuraavien eduskuntavaalien
yksi keskeinen teema ja sen käynnistäminen uuden hallituksen työlistalla.
Kuinka uudistus tulisi tehdä? Tilaisuudessa kuullaan eri puolueiden sekä
SOSTEn kokoaman sosiaali- ja terveysjärjestöjen työryhmän ajatuksia
asiasta. Puheenjohtajana toimii pääekonomisti Jussi Ahokas, SOSTE
Suomen sosiaali ja terveys ry.
■■Kannustava perusturva
puoluesihteeri Asmo Maanselkä, Kristillisdemokraatit
■■Yleisturva
Pohjanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja, mallia valmistelleen
työryhmän sihteeri Matias Mäkynen, SDP
■■Vastikkeellinen yleistuki
talouspoliittinen sihteeri Sakari Rokkanen, Kokoomuksen eduskuntaryhmä
■■Keskustalainen perusturva
kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni, Keskusta
■■SOSTEn näkemyksiä perusturvan uudistamisesta
erityisasiantuntija Anna Järvinen, SOSTE
OCEAN CLUB, KANSI 8

KEHTAAMISKOULU
”Anna mennä”, on viestimme. Uskomme myös, että lempeys on radikaalia.
Kehu ja kannustus auttavat kehtaamaan ja uskaltamaan. Yksin ei tarvitse
uskaltaa, vaan toisiamme tukien löydämme tavan hypätä häpeän
kynnysten yli!
Kaikilla on kehtaamisen esteitä, joita koulutus auttaa tunnistamaan ja siten
ehkä myös nauramaan niille: huomaamme, ettemme ole ainoita, jotka
eivät kehtaa käyttää puheenvuoroa, pyytää rahaa työstä tai vaatia
oikeuksiaan kuluttajana. Lupaamme, että koulutus antaa voimia uskaltaa
elää ja tehdä.
johtaja Rosa Meriläinen, Feministinen Ajatushautomo Hattu
SEA PUB, KANSI 8

POIJU, KANSI 12

DIGISYRJÄYTYMINEN
■■Digiosallisuus – kaikkien oikeus?
Tule keskustelemaan ja pohtimaan – rennosti yhdessä – digisyrjäytymiseen
liittyviä ongelmia ja haasteita, joita järjestöt ovat kohdanneet. Etsitään
yhdessä ratkaisuja digiosallisuuden edistämiseksi ja järjestöjen ja muiden
digitalisaatiotyötä tekevien yhteistyön tukemiseksi.
Sen lupaamme jo nyt, että löydät uusia verkostoja ja kumppanuuksia!
järjestöpäällikkö Marja Vuorinen ja kehittämispäällikkö Sari Vapaavuori,
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
■■YMCA: Hackathon on osallisuutta sote-muutoksessa
Ohjelma tarjoaa kuulijoille mahdollisuuden tarkastella YMCA Hackathon
-toimintamallia nuorten aikuisten (18–29-vuotiaat) tavoittamisen ja
osallisuuden vahvistumisen välineenä. Toimintamallia voi hyödyntää esim.
HYTE:n sisältöjen ja toimintatapojen kehittämisessä. YMCA Hackathonin
vahvuutena on järjestö- ja nuorisotyölähtöisyys
kehitysjohtaja Ari Inkinen, Suomen NMKY:n liitto – YMCA Finland Oy
MAJAKKA, KANSI 12

VAIKUTTAVAA EU-YHTEISTYÖTÄ
EU:ssa tehtävillä ratkaisuilla on suora vaikutus Suomeen ja monien
asioiden valmistelu tapahtuu samanaikaisesti kansallisella ja kansain
välisellä tasolla. Tule kuulemaan käytännön esimerkkejä, miten tehdä
vaikuttavaa EU-yhteistyötä.
■■EU:n talouspoliittiseen ohjausjaksoon vaikuttaminen
puheenjohtaja Jiri Sironen, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen
verkosto EAPN-Fin
Caset:
■■Ei myytävänä kansalaisaloite
toimitusjohtaja Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten palvelusäätiö
■■Asunnottomuustyö
toimitusjohtaja Juha Kaakinen, Y-säätiö
AALTO, KANSI 12

SAMARBETE INOM SOCIAL- OCH ARBETSFRÅGAT PÅ SVENSKA
Nätverksträff för er som jobbar med svenskspråkig verksamhet, svensk
språkiga medlemmar eller överhuvudtaget tvåspråkig verksamhet och
produktion.
Emma Anderson inleder den svenskspråkiga nätverksträffen med hur
Finlands cancerpatienters samarbetar ur ett organisationsperspektiv
med nätverkssamarbete om socialskydd, utveckling och arbetslivs teman.
Finns det motsvarande arbete som görs på svenska inom organisationerna i Finland?
Hur kan samarbetet och nätverkandet förstärkas?
Suomen syöpäpotilaat och SOSTE
PURJE, KANSI 12
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ARKIKUNTOUTUMINEN – TEKOJA JA TOIMINTAA TYÖ- JA
TOIMINTAKYVYN PARANTAMISEEN
Kuntoutuminen tapahtuu arjessa, ja silloin kun ihminen itse on valmis
tekemään aktiivisia tekoja oman työ- ja toimintakykynsä parantamiseksi.
Tämän tunnin aikana esillä on kirjo arkikuntoutumisen käytäntöjä ja
toimintamalleja liikunnasta työn tuunaamiseen ja muistin parantamiseen.
Ohjelmatunnin juontajana Mika Ala-Kauhaluoma.
■■Oman työn tuunaaminen on arkikuntoutumista
Miksi omaa työtään kannattaa tuunata? Miten tuunata omaa työtään ja
millaisia vaikutuksia sillä on myös koko työyhteisön näkökulmasta.
tutkija, uuden työn muotoilija Julia Anttilainen Kuntoutussäätiö
■■Liikunta, hyvinvointi ja kuntoutuminen – tiedosta toimintaa
Fyysinen inaktiivisuus ja liiallinen istumisen määrä ovat kansanterveyden
keskeisiä ongelmia, mitä voidaan vähentää ihmisen omaehtoisen
liikkumisen lisäämisellä. LitT Arto Pesola vetää yhteen viimeisimmän
tutkimustiedon aktiivisen arjen terveyshyödyistä, ja kertoo miten Active Life
Labissa mitattu hyvinvointitieto viedään käytännön toimintaan yhdessä
terveydenhuollon ja elämäntapaneuvonnan kanssa.
LitT, tutkimuspäällikkö Arto Pesola Xamk Active Life Lab
■■Yhteiskehittämisellä ratkaisuja toimintakyvyn edistämiseen –
Hyvinvointia aivoille digitaalisessa Muistipuisto®-palvelussa
Esityksessä kuvataan Miina Sillanpään Säätiön ja Muistiliiton yhteistyö
hankkeena luodun digitaalisen Muistipuisto®-palvelun kehitystyötä, jossa
on sovellettu palvelumuotoilun periaatteita ja menetelmiä. Lähtökohtia ovat
olleet asiakkaan tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen sekä arvoa
tuottavan palvelukokemuksen yhteiskehittely.
kehittämispäällikkö Helena Launiainen Miina Sillanpään Säätiö
AUDITORIO, KANSI 12

Viihdettä ja pilkettä
Viihdy kanssamme M/S SOSTElla!
Houseband Paparazzi
Tanssi vanhojen klassikoiden tai revittele
viimeisten hittien tahdissa!
Ocean Club, kansi 8, ti klo 22.00 alkaen

Midnight Show: Rulers of the Stage
Tule viihtymään midnight shown parissa!
Ocean Club, kansi 8, ti klo 00.00

Booster
Keikalla kuulet kuumimmat radiohitit sekä
pop- ja rock-klassikot.
Ocean Club, kansi 8, ti klo 00.30 alkaen

KAIKKI PELASTETAAN, ALLA RÄDDAS
Esitellään vammaisjärjestöjen, pelastustahojen ja liikennöitsijöiden
yhteistyö, joka järjestää pelastusharjoituksia ja luo opetusmateriaalin,
miten pelastaa vammaisia hätätilanteissa. Laivan turvallisuudesta
vastaava kertoo laivan evakuoinnista.
koordinaattori Daniel Saarinen, Mutual Trust / Finlands Svenska
Handikappförbund
ANKKURI, KANSI 12

SIVIS 75 VUOTTA
Tilaisuuteen on lähetetty kutsu erikseen.
LAITURI, KANSI 12

NO MIELELLÄÄN
■■Tähän sinä voit vaikuttaa – No Mielellään!
Ikääntyessä mielenterveyden vaikutus toimintakykyyn kasvaa. Niin
ammattilaiset, läheiset, omaiset kuin vapaaehtoiset voivat tukea ikääntyneiden mielenhyvinvointia; Tuoda toivoa tulevaisuuteen, Olla luottohenkilö,
Ymmärtää erilaisuuden arvon, Mahdollistaa hyvät kokemukset, Tukea
päätöksiä, Pitää kiinni ilosta! Esityksessä herätellään keskustelua edellä
kuvatuista osa-alueista ja tuodaan esiin työkaluja/menetelmiä Mielellään
-kehittämistyöstä.
Mielellään-yhteistyöverkosto, jonka muodostavat Eläkeliiton TunneMieli-
toiminta, Eläkkeensaajien Keskusliiton Elinvoimaa-toiminta, Suomen
mielenterveysseura, Valli ry Etsivän vanhustyön verkostokeskus

Karaoke
Windjammerissa pääset itse ääneen
karaoken merkeissä.
Windjammer, kansi 8, ti klo 21.30–22.30

Trubaduuri Vaakku
Humoristinen trubaduuri viihdyttää
kotimaisella rockilla.
Sea Pub, kansi 8, ti klo 21.30 alkaen

Disco
Täällä saa heittäytyä discomusiikin rytmeihin.
Moonlight Disco, kansi 7, ti klo 23.00 alkaen

KONFERENSSIKANNEN AULATILA, KANSI 12

VÄRIT AUTTAVAT LÖYTÄMÄÄN KIINNOSTAVAN OHJELMAN!
Värit kertovat sinulle, mihin teemaan ohjelmaosuus on luokiteltu. Värit
toistuvat keskiaukeaman ohjelmakartassa ja ohjelmakuvauksissa.

n Johtaminen ja hallinto
n Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen ja maakuntauudistus
n Terveyden ja hyvinvoinnin rakennuspalikoita
n Vaikuttava viestintä
n Järjestölähtöinen auttamistoiminta ja vapaaehtoisuus
n Kehittäminen ja vaikuttavuus
n Sosiaaliturvan kehittäminen
n Verkostot ja kumppanuudet
n Järjestöjen talous ja varainhankinta
n Järjestöjen palvelutuotanto

Tapahtumassa valokuvataan ja tehdään
videoita SOSTEn käyttöön. Jos et halua olla
mukana tallenteissa, ilmoita siitä selvästi
ajoissa kuvaajalle. Aineistoja käytetään
SOSTEn viestinnässä eri kanavissa.
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Teatteri Europa
KANSI 6

Moonlight Disco
KANSI 7

Fastlane
KANSI 7

Lotte Land
KANSI 7

Windjammer
KANSI 8

Ocean Club
KANSI 8

Sea Pub
KANSI 8

Poiju
KANSI 12

Majakka
KANSI 12

Aalto
KANSI 12

Purje
KANSI 12

Auditorio
KANSI 12

Ankkuri
KANSI 12

Laituri
KANSI 12

Muu
tila

Asumisen monopolipeli
vankilasta vapautuville

Terveysalan startuptoiminnan tarjoamia
mahdollisuuksia
Jäsenistöä masentaa
Virtuaalikuntoutuksen
ratkaisut
Psykiatriapotilaiden
lääkesitoutuvuuden
parantaminen

Alkulaukaus uudelle

Vaikuttavuus esiin – miten euro muuttuu
hyvinvointivaikutuksiksi?

Turvallista
lääkehoitoa
kotona,
apteekki
omaishoitajan
tukena

Potilas – renki vai
isäntä?
Digitalisaatio ja
omahoito
Mikä on potilaan
vastuu hoidosta?
Money, money
Vapaudesta,
vastuusta ja vallasta

Ytimessä kiireetön
kohtaaminen
Velmut löysivät
toisensa
Saattohoidon
vapaaehtoistoiminta
Syöpäjärjestöissä

HR-treffit järjestön
henkilöstöasioista
vastaaville

OLKA
speed
dating

Sote-järjestöt
tulevaisuustyössä
– strategioista
käytäntöön
Sote-järjestöt tulevaisuustyössä – kokemuksia ja oppeja strategioiden tekemisestä
Viittomakielinen yhteisö
– suuntamerkit tulevaan

Kompiskonst

Järjestöpäälliköiden get
together

Erilainen
Mingle
(Spa-osaston
aula,
kansi 12)

Tiistai 9.10.
18.45–19.30

19.45–20.15

20.30–21.15

Viestintää
Verkostotapaaminen:
muutosten
Kehitä, viestitä ja
tuota muutosta
keskellä: miten
saan jäseniä,
menestystä ja
vaikutusvaltaa

SOSTEtalk
show

Vaalisuma ja
vaikuttavat
järjestöt

Opi viittomaan
vartissa

Yhteistyö yllättää
draaman keinoin

Järjestöistä perinne
yhdistyksiä – vai
tulevaisuuden
tekijöitä?

Ajankohtaista
järjestöjen
palkkauksessa sekä
matkatyöaika

Digisyrjäytyminen
Järjestötoiminnan
Tukea työelämään
Reilu yhdistystoiminta Seuraavalla hallituskau- Kehtaamiskoulu Järjestötutkimuksen
della uudistetaan
tarpeet ja todellisuus
kehittäminen
– haasteita ja ratkaisuja
Digiosallisuus
Tunne työsi!
sosiaaliturvaa
Tutkimuksen
– kaikkien oikeus?
Moninaisuusosaaminen
Kognitiivinen hyvinvointi Reilu yhdistystoiminta –
aallonharjalla
organisaatiossa
ristiriidasta ratkaisuun
YMCA Hackathon on
työelämässä
Tähtäimessä utopia?
osallisuutta
Case: Vertaisryhmä
Vuorovaikutuksen
Sisäinen motivaatio
sote-muutoksessa
toiminta
kitkakohtia ja niiden
Tutkimustieto
Mars matkalle!
ratkaisuja yhdistys
järjestöjen vaikuttamiYhdenvertainen
toiminnassa
sen perustana
ikääntyminen
Case: Sateenkaarisertifiointi

Vaikuttavaa
EU-yhteistyötä
EU:n talouspoliittiseen
ohjausjaksoon
vaikuttaminen
Ei myytävänä
kansalaisaloite
Asunnottomuustyö

Järjestö 2.0

10.00–11.00

Palvelumuotoilulla
lisäarvoa jäsenten
asiakaskokemukseen
Laatukoulutus
Lisäarvo ja asiakaskokemus yhdistyksen
toiminnassa

Viron
sosiaali- ja
terveys
politiikan
nykytila ja
sosiaaliturva
malli

Järjestöjen käyttämät
Palvelumuotoilu
digitaaliset palvelut
Palvelumuotoiluajattelulla parempi järjestö?
Hyvä kysymys.fi kokoaa
yhteen järjestöjen palvelut
TULE-terveyttä
-palvelumuotoilun
Digitaalinen vallankumous
keinoin
käytännössä: tulevaisuuden
palvelut järjestöille

Tuettu
Veikkauksen
tuotoilla –
suuri
rahapeli
keskustelu

Saavutettavuus
digipalveluissa

13.00–14.00

Ympäristö
vastuu

Riittävä toimeentulo
kaikille

14.30–15.30

Järjestöt
mukana
muutoksessa

11.30–12.30

Tavoitteellinen
vaikuttavuus

Vaikuttava toiminta
Elintapaveuvonnan hyvät
käytännöt
Vaikuttava lastesuojelutyö

Elämänlaatu ja
Maakunta, kunta ja
Ett spindelnät av
Osallisuuden
hyvinvointi
järjestöt yhdessä
bestämmelser /
ytimessä
SOTE-sektorin pykälien YhteiskehittämiMielekäs vapaa-aika,
Järjestöystävällinen
ja lakien hämähäkki
sen äärellä!
minun ja meidän intressi!
kunta ja maaakunta
verkko
Tuettu
Tuetut lomat arjen tukena Yhdistysagenttitoimikunta
OSA 1 / DEL 1
vapaaehtois
kunnissa
Luontoperustaiset
Social- och hälsovårds
toiminta ja
sosiaali- ja hyvinvointi
Lapin maakunnallinen lagstiftningen – sosiaalitoiminta
palvelut
järjestöneuvottelukunta
ja terveydenhuollon
menetelmät
lainsäädäntö
Taide ja kulttuuri on
Järjestöyhteistyön
Ei mitään meistä
investointi hyvinvointiin
rakenteet PohjoisHankintalaki ja
– ilman meitä!
Karjalassa
valinnanvapaus
Lapsivaikutusten
Järjestöt työssä: työn
Ett spindelnät av
arviointi ja vanhemmuuimu ja muuttuva
bestämmelser /
den tuki lapsen
johtajuus
SOTE-sektorin pykälien
parhaaksi
ja lakien hämähäkki
Työn imu järjestötyössä
verkko
Lapsivaikutusten arviointi Sote-järjestöjen toiminta
OSA 2 / DEL 2
kunnissa ja maakunnissa
ja johtajuus
En verksamhetsledares
Eväitä vanhemmuuden
muutoksessa
erfarenhet och perspektiv
työkalupakkiin
Erityisasiantuntijan
näkökulmat ja
kokemukset

Digi avun
välittäjänä
Vapaaehtoisena
kotisohvalla
Digi syöpäpotilaan tukena
Järjestöt, kunnat
ja seurakunnat
aidosti yhdessä

Lupa kokeilla ja
Osallisuutta edistävät
kehittää Kuopiota!
maakunnat?
Itsemääräämisoikeus
asunnottomien
näkökulmasta
Osallisuutta elämään
Nuoret vaikuttamaan
maakunnissa
Hyvää tarkoittavat
rakenteet – uhka
hyvinvoinnille?
Järjestön hiilijalan
jälki ja ilmasto
vaikutukset

Tulevaisuuden
koulutus ja
oppiminen
järjestöissä

Tukea lapsille ja nuorille Navigaattori muutokYksilöstä yhteisöön –
Home sweet
haastavissa tilanteissa
sen haltuunottoon
tulokulmia
home
turvallisuuteen
Miksi vanhemmat eivät Navigaattori muutoksen
Yhdessä
Työikäisten tapaturmien
huomaa, että minäkin
haltuunottoon
tekemisen ja
ehkäisy: miksi pitäisi
olen tärkeä?
osallisuuden
välittää?
malli Rajakylään
Esteetön ja saavutettava
Osallisuuden edistäminen Omannäköinen
kohtaamispaikka kaikille
organisaatioissa ja
lapsiperheille
elämä
yhteisöissä osana
– monialaista
Systemaattisuus
yhteiskunnallista
palveluasumista
perhehoidossa
turvallisuutta
omaan kotiin

Ikääntyneiden
omaishoitajien
jaksamisen
tukeminen
digitaalisesti
Ikääntyneet
omaishoitajat
digi-aikaan

Sosiaaliturvan
digiunelmia

Setiä ja ihmisiä
Mikä keskusteluttaa
muuttuvassa
juuri nyt?
työelämässä
Eurooppalaisen
potilasakatemian toiminta
käynnistyy
Yhdessä asiakkaan
parhaaksi
Mitä tapahtuisi,
jos huumeiden käyttö ei
olisikaan rangaistavaa?

Järjestöjen
talousklinikka

Iskukykyinen
järjestöjen palvelutuotanto
Iskukykyinen
järjestöjen palvelutuotanto

Yhteinen tahtotila:
Terveellinen
elinympäristö lapsille!
Ravinnosta ja liikunnasta
iloa ja terveyttä lapsille
Lapsiperheet terveystaitoja oppimassa –
monialainen yhteistyö
Fyysinen vuorovaikutus
sosiaalisen terveyden
edistäjänä

Rakennetaan kasvua
Yhteiskunnallinen
Stressi ja rentoutuminen
investoimalla kaikkien markkinointi käytännössä
Stressin säätely ja
työllisyyteen
Vipinää erityisryhmien
turvallinen vuorovaikutus
Työmarkkinoilla tukea
arkeen
Levon ja rentoutumisen
tarvitsevien palvelut
Taksinkuljettajat liikkeelle
vaaliminen arjessa
tulevaisuudessa
Järjestöt työllisyyden
tukena
Uusia ohjaustyökaluja
nuorten työpajatoimintaan: mentorointi ja
pelillisyys
OSKU-tietyoelamaan.fi:
yhdestä osoitteesta...

Rakennuspalikoita
laadukkaisiin
hankintoihin

Tietosuoja-asetus on
tullut – missä
mennään?

Hyvinvointialan
liitto – järjestöjen työnantajaturvaa ja
sote-edun
valvontaa

Palvelumuotoilu ja
yhteiskehittäminen
boostaamaan
järjestötoimintaa

n

Sosiaali- ja
terveyspalveluiden
uudistaminen
ja maakuntauudistus

n

Samarbete
Arkikuntoutuminen
inom
– tekoja ja toimintaa
social- och Oman työn tuunaaminen
arbets
Liikunta, hyvinvointi ja
frågor
kuntoutuminen
på svenska
Yhteiskehittämisellä
Ruotsin
kielinen ratkaisuja toimintakykyyn
verkosto
tapaaminen

Kaikki pelastetaan,
Alla räddas

SIVIS
75 vuotta

No
mielellään
Tähän sinä
voi vaikuttaa!
(Konferenssikannen
aulatila,
kansi 12)

Terveyden ja
hyvinvoinnin
rakennuspalikoita

n

Vaikuttava
viestintä

n

Järjestölähtöinen
auttamistoiminta ja
vapaaehtoisuus

Keskiviikko 10.10.
8.30–9.30

n

Johtaminen
ja hallinto

Onnistunut
kampanjointi
Case: Näe mut! Se mej!
OSA 1
Tapaturmien ehkäisy ja
kohderyhmäajattelu

n

Kehittäminen
ja vaikuttavuus

Money, money, money
Järjestöjen rahoituksen
ajankohtaiskuva
Järjestöbarometrin
valossa
Mistä niitä senttejä tulee
– järjestöjen varain
hankinnan trendit 2018
Rahankeräyslaki
uudistuu

Yhdessä asiakkaan
parhaaksi
Asiakasosallisuuden
monet keihäänkärjet
Järjestöt maakunnallisten perhekeskusten
rakenteissa
Kenelle teet töitä,
sote-ammattilainen

Oppeja viestinnän
Kokemus puhuu
arkeen
Yhteistyö surevien
Kasvot ydinviestin
avunsaannin edistämiseksi
kohderyhmille
Palveluiden kehittämistä
Näin viestit M/S SOSTEn
potilasfoorumissa
sadon innostavasti
Kokemusasiantuntijuus
Case: Näe mut! Se mej!
osallisuuden
OSA 2
mahdollistajana
Alkoholi-talo tarvitaan
osaksi terveyskylää

Esteet
tömyys
suunnistus
(Konferenssikannen
aulatila,
kansi 12)

n

Sosiaaliturvan
kehittäminen

n

Verkostot ja
kumppanuudet

n

Järjestöjen
talous ja
varainhankinta

Viesti ja vaikuta!
Työsi on politiikkaa!
Terveysviestintää
valeuutisten
aikakaudella

Virikkeitä yhteisyhteistyön
kehittämiseen
Jaettu arvo
yritysyhteistyössä
Case: Muisti- ja
ikäystävällinen yritys

Kansalaisyhteiskunnan
tila
Kapeneeko kansalais
yhteiskunnan tila?

Puhuttaisko –
pelaamisesta, rahasta?
Miksi pelaaminen pitäisi
ottaa puheeksi?
Velkaantuminen ja
rahapelit
Miten voin auttaa,
kun kohtaan
peliongelmaisen?

Osaamista
vapaa
ehtois
toiminnasta
(Konferenssikannen
aulatila,
kansi 12)

Yhteiskunnan
sosiaalinen omatunto

Sosiaaliturva-työpaja

Liikkuva
laiva
seikkailu
(Konferenssikannen
aulatila,
kansi 12)

n

Järjestöjen
palvelutuotanto

Keskiviikko 10.10.2018

OSALLISUUTTA EDISTÄVÄT MAAKUNNAT?
ETT SPINDELNÄT AV BESTÄMMELSER/SOTE-SEKTORIN PYKÄLIEN
JA LAKIEN HÄMÄHÄKKIVERKKO OSA 1/DEL 1

8.30

PALVELUMUOTOILULLA LISÄARVOA JÄSENTEN
ASIAKASKOKEMUKSEEN
Järjestöjen toiminnassa korostuu vaikuttamisen ja edunvalvonnan lisäksi
lisääntyvässä määrin palvelujen tuottaminen jäsenistölle. Palvelumuotoilun
keinoin yhdistysten jäsenet ja heidän edustamansa toimijat pääsevät
osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujen sisältöihin ja toteutustapoihin.
Positiivisella asiakaskokemuksella on suuri merkitys jäsenten järjestöstä
kokemaan lisäarvoon. Puheenvuoro antaa työkaluja teeman hyödyntämiseen.
asiakasratkaisupäällikkö Kaija Lehtinen, Rastor Oy
toimitusjohtaja Jouni Ortju, Laatukoulutus Jouni O rtju Ky
Jalmari Eklund, Humaanikone Oy
FASTLANE, KANSI 7

ELÄMÄNLAATU JA HYVINVOINTI
■■Mielekäs vapaa-aika, minun ja meidän intressi!
Puheenvuorossa jaetaan Mintressi-projektin myötä syntyneitä ideoita ja
kokemuksia mielekkään vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä. Mikä
auttaa osallistumaan? Mikä estää osallistumasta?
projektityöntekijä, kulttuurituottaja Maija-Kaisa Pitkänen, Aspa-säätiö sr
■■Tuetut lomat arjen tukena – kommenttipuheenvuoro
toiminnanjohtaja Anne Ylönen, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
■■Luontoperustaiset sosiaali- ja hyvinvointipalvelut
Puheenvuorossa tuodaan esiin millaisia luontoperustaisia sosiaali- ja,
terveyspalveluita järjestetään Suomessa ja millä toimintatavoilla sekä
millaiseen näyttöön näiden käyttö perustuu.
tutkija, MMM Elina Vehmasto Luonnonvarakeskus (Luke) ja projektisuunnittelija Minna Malin Sininauhaliitto
■■Taide ja kulttuuri on investointi hyvinvointiin
Taiteella ja kulttuurilla on merkittävä osuus syrjäytymisen, ehkäisemisessä,
osallisuuden lisäämisessä, kuntoutuksessa ja yksinäisyyden torjumisessa.
Erityisesti ennaltaehkäisevänä toimintana taiteen ja sen menetelmien
käyttö voi tuoda merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle.
erityisasiantuntija, FT, Johanna Vuolasto, läänintaiteilijat Arttu Haapalainen,
Kirsi Lajunen, Pauliina Lapio ja Merja Pennanen, Taiteen käytön, hyvinvoinnin
ja osallistamisen kehittämisohjelma, Taiteen edistämiskeskus (TAIKE)
LOTTELAND, KANSI 7

MAAKUNTA, KUNTA, JÄRJESTÖT YHDESSÄ
■■Järjestöystävällinen kunta ja maakunta
Mitä ominaisuuksia ja toimintatapoja järjestöystävällisellä kunnalla, ja
maakunnalla on? Millä keinoilla voimme lisätä kunnan ja maakunnan,
järjestöystävällisyyttä? Esittelyssä mm. järjestöystävällisyyden, teesit, testi
sekä järjestöystävällisiä käytäntöjä kunnista ja, maakunnista.
järjestöagentti, projektipäällikkö Helena Liimatainen Pohjois-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
■■Yhdistysagenttitoiminta kunnissa
toa Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen, yhdistysagenttitoiminnasta, joka antaa yhden toimintamallin kuntien, ja järjestöjen välisen
yhteistyön kehittämiseksi.
yhdistysagentti Anni Rekilä ja yhdistysagentti Anna Katajala Pohjois-
Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
■■Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta
Lapin liittoon perustettiin järjestöjen aloitteesta maakunnallinen järjestöneuvottelukunta vuonna 2012. Järjestöjen kautta maakunnalliseen,
kehittämistyöhön saadaan kansalaisten ääni paremmin kuuluviin ja
lisätään maakuntauudistuksessa ja ohjelmatyössä osallisuutta.
kehittämispäällikkö Ritva Kauhanen Lapin liitto ja toiminnanjohtaja
Mervi Kestilä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
■■Järjestöyhteistyön rakenteet Pohjois-Karjalassa
Puheenvuorossa tuodaan esille järjestöyhteistyön käytäntöjä case-esimerkein Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE, paikallis-JANEt
ja näiden rakenteiden vuoropuhelu ja kiinnittymispinnat kuntaan ja
maakuntaan.
järjestökehittäjä Hanna Kääriäinen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Kom och lär dig hur du navigerar rätt i social- och hälsovårdslagstiftningens och upphandlingslagens djungel av paragrafer. I vilka lagar hittar vi
bestämmelserna och hur hänger de ihop med varandra? Finns det
bestämmelser om individens rättigheter i landskaps-, organiserings- och
valfrihetslagen eller var finns de? Var finns kundplanen, dess ställning och
betydelse i det hela? Hur ändras betydelsen av upphandlingen om
valfriheten genomförs? Varför kunde det löna sig att lyfta fram betydelsen
av personlig budget och kundsedlar?
Miten liikut oikein sosiaali- ja terveyslainsäädännön ja hankintalain
pykälien viidakossa? Mistä laista löydät oikeat säännökset ja miten ne
kytkeytyvät toisiinsa? Sisältävätkö maakunta-, järjestämis- ja valinnan
vapauslaki asiakkaiden oikeuksiin liittyviä säännöksiä tai mistä niitä löytyy?
Mistä löytyy asiakassuunnitelman säännökset ja mitä ne tarkoittavat?
Miten valinnanvapaus muuttaa kilpailutuksen merkitystä? Miksi kannattaisi
nostaa esiin henkilökohtaisen budjetin ja asiakasseteleiden merkitys?
■■Social- och hälsovårdslagstiftningen – sosiaali- ja terveydenhuollon
lainsäädäntö
specialsakkunnig, VH erityisasiantuntija Ulrika Krook, SOSTE
■■Hankintalaki ja valinnanvapaus
asiantuntijalakimies, sakkunnighetsjurist Kirsi Väätämöinen, SOSTE
KOMMENTARER / KOMMENTTIPUHEENVUOROT
■■En verksamhetsledares erfarenhet och perspektiv
verksamhetsledare, toiminnanjohtaja Pia Sundell, Barnavårdföreningen
■■Erityisasiantuntijan näkökulmat ja kokemukset
erityisasiantuntija, specialsakkunnig Pirkko Selin-Grönlund, Kuurojen liitto
OCEAN CLUB, KANSI 8

OSALLISUUDEN YTIMESSÄ
■■Yhteiskehittämisen äärellä
Hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä siitä miten erityistä tukea tarvitsevat
henkilöt ja heidän perheensä toimivat hankkeissa asiantuntijoina,
kehittäjinä sekä toiminnan arvioijina ja miten tämä on vahvistanut heidän
osallisuuttaan sekä itsemääräämisoikeuttaan.
projektipäällikkö Heidi Hautala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
■■Tuettu vapaaehtoistoiminta ja toimintamenetelmät
Esittelyssä Kehitysvammatuki 57 ry:n tuettu vapaaehtoistoiminta ja siinä
käytettävät menetelmät.
Toteutuakseen vapaaehtoistoiminta vaatii järjestäjätaholta osaamista ja
oikeanlaisen tuen tarjoamista. Oikeanlaisilla toimintamenetelmillä jokainen
voi toimia aktiivisena kansalaisena.
kehittämispäällikkö Tiina Herttuainen Kehitysvammatuki 57 ry
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Satu Timperi
Kehitysvammatuki 57 ry
■■Ei mitään meistä – ilman meitä!
Me Itse ry:n kouluttama kehitysvammainen kokemuspuhuja kertoo
kokemuksiaan Me Itse-toiminnan merkityksestä ja kokemuksiaan omasta
arjestaan. Mikä on tärkeää kehitysvammaiselle ihmiselle: selkokieli,
kuvallinen viestintä ja esteettömyys (ei pelkästään fyysinen esteettömyys).
Kokemuspuhuja ja hänen tukihenkilönsä Me itse ry

MAJAKKA KANSI, 12

ONNISTUNUT KAMPANJOINTI
■■Tapaturmien ehkäisy ja kohderyhmäajattelu
Tapaturmapäivä 13.4. ja 13.7.2018 on suunnattu miehille, koska heille
sattuu enemmän tapaturmia. Kampanjaa on lähdetty rakentamaan
kohderyhmäajattelun kannalta. Esitys käsittelee sekä sitä, miten kampanjaa on lähdetty rakentamaan mainostoimiston kanssa, että millaisia
tuloksia kampanjalla on saatu aikaiseksi.
viestintäkoordinaattori Altti Näsi, Suomen punainen risti
■■Case: Näe mut! Se mej!
Onnistunut monikanavainen vaikuttamiskampanja. Miten teimme ja mitä
opimme? Näe mut! Se mej! En lyckad påverkanskampanj. Vad gjorde vi
och vad lärde vi oss?
järjestöpäällikkö, organisationschef Petra Willamo, Barnavårdsföreningen
AUDITORIO, KANSI 12

SEA PUB, KANSI 8

LUPA KOKEILLA JA KEHITTÄÄ KUOPIOTA!
Kuopion kaupungin palvelut tulee saada kaikkien asukkaiden saataville.
Tavoitteena vähemmän köyhyyttä ja osattomuutta, enemmän hyvinvointia
ja osallisuuden kokemuksia. Ideoita testataan käytännössä. Tule
kuulemaan KuoHuLab-hankkeen tavoitteista, lähtökohdista, kokeilu
kulttuurista ja avoimista innovaatioalustoista. Luvassa esimerkkejä
onnistumisista ja haasteista.
projektipäällikkö Kristiina Vesama, KuoHuLab-hanke / Humanistinen
ammattikorkeakoulu ja lehtori/varainhankkija Kari Keuru, Humanistinen
ammattikorkeakoulu / Kuopion TKI-keskus

WINDJAMMER, KANSI 8

Jaa tunnelmiasi sosiaalisessa mediassa #mssoste
12 • M/S SOSTE 2018

10.00

■■Itsemääräämisoikeus päihde- ja mielenterveysehtoisissa
asumispalveluissa
Haluamme tuoda asunnottomien ja sitä kokeneiden henkilöiden äänen
esiin. Eri kuntien päihde- ja mielenterveysehtoisten, asumispalvelujen
asukkaiden kokemusten pohjalta kerromme miten, itsemääräämisoikeus
näyttäytyy heille ja miten se parhaimmillaan toteutuisi.
projektipäällikkö Leena Rusi Sininauhasäätiö / Koti kaikille -hanke
■■Osallisuutta vahvistavat mallit parastettavana
Ohjelma tarjoaa järjestökentän kehittämiä ratkaisuja, heikommassa
asemassa olevien ihmisten, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien,
osallisuuden ja toimijuuden, edistämiseksi. Osallistujat voivat sähköisesti
arvioida toimintamalleja ja dialogin, teemana ovat uudet tavat mittaamiselle.
aluekoordinaattori Ritva Sauvola Sokra-Pohjois-Suomi, kehittämispäällikkö
Lea Nikula Nuorten Ystävät ry, TKI-asiantuntija, TtM Marina Steffansson
Diakonia-ammattikorkeakoulu
■■Nuoret vaikuttamaan maakunnissa
Nuorten äänen kuuluminen maakunnan ja palveluiden kehittämisessä on
tärkeää ja hyvin ajankohtaista. Se luo nuorille osallisuutta ja varmistaa
maakuntahallinnon sekä palveluiden laatua. Miten nuoret otetaan
mukaan? Miten varmistetaan kaikenlaisten nuorten äänen kuuluminen?
Mitä sinä voit tehdä?
opiskelija Jere Huotari Nuorten Keski-Suomi ry & Keski-Suomen
Nuorisovaltuusto
■■Hyvää tarkoittavat rakenteet – uhka hyvinvoinnille?
Rakenteelliset tekijät vaikuttavat hyvinvointipalveluiden käyttöön. Alueellinen
saatavuus, järjestelmän monimuotoisuus sekä asiakasmaksut näkyvät
heikommassa asemassa olevien elämässä hankaloittavina tekijöinä.
Jotta SOTE-uudistuksen tavoittelema palveluiden yhdenvertaisuus aidosti
toteutuisi tarvitaan herkkyyttä erilaisissa tilanteissa olevien asiakkaiden
tarpeiden kuulemiseen.
Esittelemme Toimintakyky kuntoon -ohjelmahankkeiden asiakaskokemusten kautta tilannekuvia, joissa väestön hyvinvoinnin tueksi tarkoitetut
palvelut kääntyvät yksilön elämässä tavoitettaan vastaan.
kehittämispäällikkö Mira Roine Toimintakyky kuntoon -ohjelma /
Silta-Valmennusyhdistys ry

POIJU, KANSI 12

VÄRIT AUTTAVAT LÖYTÄMÄÄN KIINNOSTAVAN OHJELMAN!
Värit kertovat sinulle, mihin teemaan ohjelmaosuus on luokiteltu. Värit
toistuvat keskiaukeaman ohjelmakartassa ja ohjelmakuvauksissa.

n Johtaminen ja hallinto
n Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen ja maakuntauudistus
n Terveyden ja hyvinvoinnin rakennuspalikoita
n Vaikuttava viestintä
n Järjestölähtöinen auttamistoiminta ja vapaaehtoisuus
n Kehittäminen ja vaikuttavuus
n Sosiaaliturvan kehittäminen
n Verkostot ja kumppanuudet
n Järjestöjen talous ja varainhankinta
n Järjestöjen palvelutuotanto

VIRON SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKAN NYKYTILA JA
SOSIAALITURVAMALLI
työ- ja terveysministeri Jevgeni Ossinovski, Viro
TEATTERI EUROPA, KANSI 6

PALVELUMUOTOILU
■■Palvelumuotoilulla parempi järjestö – ideoita kehittämistyöhön
Palvelumuotoilu on täällä. Nykyihmiset määrittävät tarpeitaan kokemusten,
eivät omistamiensa tavaroiden kautta. Ideapajassa pohditaan, miten
palvelumuotoilun menetelmiä ja ajatusmaailmaa voi soveltaa järjestöjen
työn kehittämiseen. Miten kuljetaan kohti kokemuksellisia järjestöjä?
Palvelumuotoilu on rantautunut laajalle, mutta järjestöjen keskuudessa ei
vielä ole löydetty tapaa palvelumuotoiluajattelun soveltamiseksi.
Järjestötoimijoille työstämääni palvelumuotoiluajattelun oppaaseen
perustuva ideapajani on erinomainen tietopaketti kaikille palvelu
muotoiluajattelun soveltamisesta kiinnostuneille järjestötoimijoille.
muutosmuotoilupäällikkö Milla Mäkinen, Kukunori ry
■■TULE-terveyttä – palvelumuotoilun keinoin
Miten pieni järjestö voi hyödyntää palvelumuotoilua oman toimintansa,
kehittämisessä? TULE-tietokeskuksessa kehitettiin tule-terveyteen liittyvää
palvelua asiakaslähtöiseen suuntaan palvelumuotoilun avulla, millä
tavoitettiin kohderyhmää entistä tehokkaammin.
koordinaattori Terhi Pihlajaniemi, TULE-tietokeskus
MOONLIGHT DISCO, KANSI 7

JÄRJESTÖJEN KÄYTTÄMÄT DIGITAALISET PALVELUT
■■Hyvä kysymys.fi – järjestöjen palvelut yhdellä alustalla
Tule tutustumaan Väestöliiton tarjoamaan Hyvä kysymys.fi palvelualustaan!
Alusta kokoaa yhteen järjestöjen digitaalisia palveluja sekä tarjoaa laajan
työkalupakin digitaalisten palveluiden tuottamiseen. Kyseessä on uusi
digitaalinen palvelu, joka tukee ja kannustaa ihmisiä löytämään ratkaisun
mieltä askarruttaviin elämäntilanteisiin. Palvelu on maksuton. Hyvä
Kysymys -palvelu tarjoaa luotettavaa ihmissuhde- ja hyvinvointitietoa ja tuo
järjestöjen palvelut ja vertaistuen jokaisen ulottuville. Hyviin kysymyksiin
vastaavat ammattilaiset ja asiantuntijat sekä koulutetut vapaaehtoiset.
projektipäällikkö Juulia Ukkonen-Wallmeroth, Väestöliitto
■■Digitaalinen vallankumous käytännössä: tulevaisuuden palvelut
järjestöille
Esityksessä käydään läpi toteutettuja ja mahdollisia digitaalisen palvelu
tuotannon caseja (kuten Sekasin-chat, A-Klinikkasäätiön Onni-bot-case).
Mitä vaikuttavuutta saadaan, jos katsotaan ongelmaa asiakaskokemuksen
vinkkelistä niin, että ratkaisu tehdään diginatiivilla tavalla? Lopuksi
Teknologiakatsaus ja pohdintaa seuraavista tulossa olevista palvelu
muodoista.
CEO Ville Mujunen, Ninchat.com
FASTLANE, KANSI 7

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA VANHEMMUUDEN TUKI
LAPSEN PARHAAKSI
■■Lapsivaikutusten arviointi kunnissa ja maakunnissa
Julkisen vallan päätöksenteossa on tunnistettava vaikutukset kohteena
olevien ihmisten hyvinvointiin. Lapsiin kohdistuvissa toimissa on arvioitava
ja huomioitava lapsivaikutukset. Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten
etujen selvittämiseen.
johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
■■Eväitä vanhemmuuden työkalupakkiin
Sessiossa kuvataan Vanhempien Akatemian kolmiportaisen varhaisen
tuen toimintaa kahden tai kolmen esimerkin kautta; kerrotaan perheiden
tarina, mitä tukea tai apua he ovat elämäänsä saaneet sekä se, miten
osallistuminen varhaisen tuen toimintoihin näkyy perheessä tänä päivänä.
Lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta toiminta on tuottanut näyttöä
vanhemmuuden tuen merkityksestä lasten hyvinvointiin sekä erilaisten
yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksista lapsiperheiden arkeen.
kehittämispäällikkö Riitta Alatalo, Vanhempien Akatemia®, Nuorten
Ystävät
LOTTELAND, KANSI 7

JÄRJESTÖT TYÖSSÄ: TYÖN IMU JA MUUTTUVA JOHTAJUUS
■■Työn imu järjestötyössä
Järjestötyöntekijät kokevat työn imua tehdessään merkitykselliseksi
kokemaansa työtä hyvässä työyhteisössä toisten ihmisten hyväksi,
työnantajaorganisaationsa arvot jakaen. Se lisää työhyvinvointia, työn
tuloksellisuutta ja siten kolmannella sektorilla tehtävän työn yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
toiminnanjohtaja Anu Uhtio, Adoptioperheet ry
■■SOTE-järjestöjen toiminta ja johtajuus muutoksessa
väitöskirjatutkija Päivi Heimonen, Tampereen yliopisto
WINDJAMMER, KANSI 8
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ETT SPINDELNÄT AV BESTÄMMELSER / SOTE-SEKTORIN PYKÄLIEN
JA LAKIEN HÄMÄHÄKKIVERKKO OSA 2 / DEL 2
■■Social- och hälsovårdslagstiftningen – sosiaali- ja terveydenhuollon
lainsäädäntö, fortsättning/ jatko
specialsakkunnig, VH erityisasiantuntija Ulrika Krook, VT, SOSTE
KOMMENTARER / KOMMENTTIPUHEENVUOROT
■■En verksamhetsledares erfarenhet och perspektiv
verksamhetsledare, toiminnanjohtaja Pia Sundell, Barnavårdföreningen
■■Erityisasiantuntijan näkökulmat ja kokemukset
erityisasiantuntija, specialsakkunnig Pirkko Selin-Grönlund, Kuurojen liitto
LOPPUKESKUSTELU
Tillfället är tvåspråkigt finska och svenska, i viss mån kommer det också att
vara möjligt att använda teckenspråk. Tilaisuus on suomeksi ja ruotsiksi,
osittain viittomakielellä.
OCEAN CLUB, KANSI 8

DIGI AVUN VÄLITTÄJÄNÄ
Osuuden juontajana viestinnän asiantuntija Laura Kouri, Ensi- ja
turvakotien liitto.
■■Vapaaehtoisena kotisohvalla
Kansalaistoiminnan asiantuntija Emmi Hela Ensi- ja turvakotien liitto,
aluesuunnittelija Anu Sauliala Allergia- ja astmaliitto, viestinnän
asiantuntija Laura Kouri Ensi- ja turvakotien liitto
■■Digi syöpäpotilaan tukena
neuvontapalveluiden päällikkö Taina Häkkinen Suomen Syöpäyhdistys
■■Järjestöt, kunnat ja seurakunnat aidosti yhdessä
Uudistettu Vapaaehtoistyo.fi antaa myös vapaaehtoiselle muuta kuin hyvän
mielen.
tuottaja Vapaaehtoistyo.fi Annmari Salmela Kirkkopalvelut ry
SEA PUB, KANSI 8

JÄRJESTÖN HIILIJALANJÄLKI JA ILMASTOVAIKUTUKSET
Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, mutta teemmekö sen
ratkaisemiseksi tarpeeksi? Helsingin yliopiston toteuttamassa ja Sitran
rahoittamassa hankkeessa on kehitetty järjestöille räätälöity avoin ja
maksuton hiilijalanjälkilaskuri, jotta järjestöt voisivat saada selville
toimintansa päästölähteet ja vähentää kielteisiä ilmastovaikutuksia.
Pikakoulutuksessa annetaan vinkit järjestön matkalle hiilifiksuuteen.
Järjestöissä on muutosvoimaa vauhdittaa Suomea ja meitä kaikkia
päästöjen kuriin saamisessa.
hankekoordinaattori Anna Jaurimaa, Helsingin yliopisto
POIJU, KANSI 12

TULEVAISUUDEN KOULUTUS JA OPPIMINEN JÄRJESTÖISSÄ
Tulevaisuus haastaa myös järjestöt. Tarvitaan uusia tapoja organisoida
koulutusta ja oppimista. Työpajassa kuulet Opintokeskus Siviksen vuonna
2018 selvittämät järjestökoulutuksen ja -oppimisen trendit, asiaa uusista
tavoista oppia, ja pääset ideoimaan osaamista, joka vie järjestöt kohti
toivottua tulevaisuutta.
asiantuntija Marion Fields ja asiantuntija Riitta Tervasmäki Opintokeskus
Sivis
MAJAKKA KANSI, 12

OPPEJA VIESTINNÄN ARKEEN

SAAVUTETTAVUUS DIGIPALVELUISSA

YKSILÖSTÄ YHTEISÖÖN – TULOKULMIA TURVALLISUUTEEN

■■Kasvot ydinviestin kohderyhmille
Miten ydinviestistä tehdään kohderyhmälähtöinen? Entä miten ydinviesti
saadaan palvelemaan strategiaa? Ensi- ja turvakotien liitto piirsi kohde
ryhmänsä Veera Vaikuttajiksi, Sanna Sympaajiksi ja muiksi hahmoiksi.
Näin saatiin paitsi kasvot kohderyhmille, myös eloa strategiaan!
viestintäpäällikkö Mikko Savelainen, Ensi- ja turvakotien liitto ry
■■Näin viestit M/S Sosten sadon innostavasti
Eikö olisi hienoa, jos voisit helposti levittää koulutusristeilyltä saamasi
oivallukset yhteisösi käyttöön? Vielä visuaalisesti, houkuttelevasti?
Esityksessä kerrotaan, miten se onnistuu, ja saat käyttöösi mallin, jota voit
käyttää ratkaisujen jalkauttamiseen erilaisissa kehittämisprosesseissa.
viestinnän asiantuntija, toimitusjohtaja Noora Jokinen, Noon Kollektiivi
■■Barnavårdsföreningenin 125-vuotishistoriikki ja järjestön vahvat
naiset – Barnavårdsföreningens 125-års historik och föreningens starka
kvinnor
Miten tilata järjestöhistoriikki ja mitä opimme? Hur beställa en förenings
historik och vad har vi lärt oss?
toiminnanjohtaja Pia Sundell, Barnavårdsföreningen

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat,
että kaikki julkishallinnon digitaaliset palvelut ovat saavutettavia.
Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on edistää kaikkien mahdollisuutta
toimia digitaalisessa yhteiskunnassa. Puheenvuorossa kerrotaan, mitä
kaikkea saavutettavuus eli esteettömyys digipalveluissa käytännössä
tarkoittaa. Mikä on saavutettavuuden, käytettävyyden ja käyttökokemuksen
suhde? Miten saavutettava verkkopalvelu toteutetaan? Minkälaisia ovat
tyypilliset saavutettavuushaasteet ja miten niitä voidaan korjata? Miten
saavutettavuutta voi auditoida ja miten sitä tullaan valvomaan?
UX-tutkimusjohtaja Raino Vastamäki, Eficode Oy

Turvallisuuteen liittyvät kysymykset koskettavat meitä kaikkia. Tule
kuulemaan, miten voit edistää turvallisuutta sekä omassa elämässäsi että
yhteisöissäsi. Mukana myös SPEK.
■■Työikäisten tapaturmien ehkäisy: miksi pitäisi välittää?
erikoistututkija, LT Persephone Doubi, THL
■■Osallisuuden edistäminen organisaatioissa ja yhteisöissä osana
yhteiskunnallista turvallisuutta
turvallisuusjohtaja Tiina Ranta, Laurea

AUDITORIO, KANSI 12
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Tarve ja halu tehdä yhä vaikuttavampaa työtä yhteisten haasteiden
ratkomiseksi on kasvussa. Hyvän Mitta -hankkeen ja Sitran yhteisessä
puheenvuorossa kuulet, miten vaikutusten logiikka voidaan ymmärtää ja
todentaa aina yhteiskunnallisen haasteen määrittelemisestä ja palveluiden
kehittämisestä loppukäyttäjään saakka – teoriassa ja käytännössä.
asiantuntija Anna-Maija Aalto Sitra, vaikuttavuusinvestoimisen tuki ja
hankepäällikkö Katja Anoschkin Hyvän Mitta, Arvo ry
FASTLANE, KANSI 7

■■Yhteistyö surevien avunsaannin edistämiseksi
Tietoisku surujärjestöjen hankkeesta tarjoaa esimerkin siitä, kuinka
kokoamalla tietoa yhteiselle verkkosivustolle voidaan helpottaa surevia
kohtaavien ammattilaisten työtä ja edistää surevien avunsaantia. Sivuston
kautta voi tilata kokemusasiantuntijan puhumaan ammattilaisille.
projektipäällikkö Anne Viitala KÄPY ry, Surevan kohtaaminen -hanke
■■Palveluiden kehittämistä TAYS Syöpäkeskuksen potilasfoorumissa
Esittelemme TAYS Syöpäkeskuksen potilasfoorumitoimintaa, joka on
kehitetty Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kanssa. Kerromme miksi ja miten
foorumi on perustettu ja miten se toimii. Annamme vinkkejä vastaavan
laisen toiminnan perustamiseen ja toteuttamiseen.
toiminnanjohtaja Anne Lindfors Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry
■■Kokemusasiantuntijuus osallisuuden mahdollistajana
omaishoidon kokemusasiantuntija Hannu Koivula Pääkaupunkiseudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry
■■Alkoholitalo tarvitaan osaksi terveyskylää
LKT, käsikirurgian dosentti, puheenjohtaja Martti Vastamäki Raittiuden
Ystävät ry
ANKKURI, KANSI 12

ESTEETTÖMYYS-SUUNNISTUS
Suunnistusradan tehtäväpisteissä osallistujat kohtaavat esteettömyyden
käytännössä liikkumisesteisten sekä näkö- ja kuulovammaisten kannalta.
Osallistujat pääsevät kokeilemaan mm. liikkumista pyörätuolilla ja
valkoisen kepin avulla sekä saavat omakohtaisen kokemuksen kuulemisen
merkityksestä.
vastaava esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund, esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa ja esteettömyysasiantuntija Satu Wäre-Åkerblom,
Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE; esteettömyysasiantuntija Juha
Sylberg ja nuorisotoiminnan suunnittelija Teemu Ruohonen, Näkö
vammaisten liitto ry; erityisasiantuntija Jukka Rasa ja erityisasiantuntija
Sami Virtanen, Kuuloliitto ry
KONFERENSSIKANNEN AULATILA, KANSI 12

AALTO, KANSI 12

TAVOITTEELLINEN VAIKUTTAVUUS

KOKEMUS PUHUU

MONEY, MONEY, MONEY
■■Järjestöjen rahoituksen ajankohtaiskuva Järjestöbarometrin valossa
Järjestöbarometrissa on seurattu sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten kehittymistä vuodesta 2006. Tule kuulemaan, mikä
on muutoksen suunta ja tilanne juuri nyt. Tämän vuoden yhtenä erityisteemana on jäsenyys ja jäsenmaksutuotot.
Erikoistutkija Juha Peltosalmi, SOSTE
■■Mistä niitä senttejä tulee – järjestöjen varainhankinnan trendit
vuonna 2018
Vastuullinen lahjoittaminen Vala ry selvitti yhdessä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan, Allianssin, Kepan, Olympiakomitean ja SOSTEn
kanssa järjestöjen varainhankinnan kehitystä ja tulorahoituksen lähteitä
keväällä 2018. Puheenvuorossa nostetaan esiin tutkimuksen keskeisimmät
tulokset ja tarkastellaan kehitystä suhteessa vuosien 2014 ja 2016 tuloksiin.
ammatillinen varainhankinta -koulutuksen kouluttaja, järjestösihteeri
Carita Åkerblom, Suomen Syöpäyhdistys
■■Rahankeräyslaki uudistuu
Uusi rahankeräyslaki astuu voimaan ensi vuonna. Laki keventää
suurkerääjien hallinnollista työtä ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia
pienkerääjille. Tule päivittämään tietosi!
lakimies Maarit Päivike, SOSTE

MOONLIGHT DISCO, KANSI 7

TUKEA LAPSILLE JA NUORILLE HAASTAVISSA TILANTEISSA
■■Miksi vanhemmat eivät huomaa, että minäkin olen tärkeä?
Erityislapsiperheessä erityislapsen sisarus jää usein varjoon, kun
vanhempien huomio ja aika menevät erityislapsen hoitamiseen.
Sairaalamaailmassakin sisarus tulee näkyväksi vasta hänen saatuaan
diagnoosin. Leijonaemojen hankkeessa ”Erityislapsiperheen näkymätön
sisarus” sisarukset ovat kerrankin huomion keskipisteenä ja heidän
äänensä tulee kuuluviin.
projektityöntekijä Karolina Lamroth ja vapaaehtoinen Anneli Matila-van
Houtum, Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -hanke, Leijonaemot ry
■■Esteetön ja saavutettava kohtaamispaikka kaikille lapsiperheille –
apuna saavutettavuusopas
Kahden hankkeen (Lastu ja Valpas) yhteistyönä on toteutettu Saavutettavuusopas perheiden kohtaamispaikalle. Teemaa työstetään oppaan
pohjalta ja pohditaan, mitä saavutettavuus oikeastaan tarkoittaa. Miksi siitä
pitää olla kiinnostunut? Miten kukin voisi parantaa oman työympäristönsä
saavutettavuutta?
projektikoordinaattori Maarit Mykkänen, Valpas-hanke ja Lastu-hanke ja
erikoistoimintaterapeutti Tarja Keltto, Vammaisten lasten ja nuorten
tukisäätiö, Valpas-hanke
■■Systemaattisuus perhehoidossa
Työpajassa luodaan kuvaus siitä, mistä koostuu laadukas, yhdenvertainen,
mutta lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaava perhehoito. Muutos kunta
tasoisesta toiminnasta maakuntatasoiseen luo uusia mahdollisuuksia,
mutta synnyttää samalla myös uusia yhdyspintoja. Mitä tarkoittaa
systemaattisuus perhehoidon järjestämisessä ja miten perhehoidon
valvonta ja asiakkaiden kokemukset voidaan hyödyntää nykyistä
paremmin palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa? Hyvä ennakko
valmennus on tärkeä perhehoidon onnistumiseksi, mutta mitä muuta
tarvitaan? Osallistujat saavat kokonaiskuvan perhehoidon kokonaisuudesta osana lastensuojelua. Puheenvuorossa jaetaan hyviä käytäntöjä
maakunnista.
toiminnanjohtaja Merja Lehtiharju, Perhehoitoliitto, aluetoiminnan johtaja
Kristiina Mattinen, Pelastakaa Lapset ry ja kehittämispäällikkö Jaana
Pynnönen, Pesäpuu ry
LOTTELAND, KANSI 7

11.30

NAVIGAATTORI MUUTOKSEN HALTUUNOTTOON

TUETTU VEIKKAUKSEN TUOTOILLA – SUURI
RAHAPELIKESKUSTELU
Haitat, tuotot, rikollisuus? Miten nykyiseen rahapelijärjestelmään on
päädytty ja mitä muuta se voisi olla? Keskustelu rahapelijärjestelmästä,
pelihaittojen ehkäisystä sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta.
toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen, Ajatuspaja Libera, pääsihteeri
Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja yksikön päällikkö
Inka Silvennoinen, Peluuri
TEATTERI EUROPA, KANSI 6

SoteNavi-hankkeesssa on etsitty yhdessä Siviksen, Turun ja Tampereen
Ammattikorkeakoulujen sekä Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologiakeskus
ry:n kanssa tapoja tukea pieniä ja keskisuuria järjestöjä ja yrityksiä
valmistautumaan sote-muutokseen sekä vahvistamaan henkilöstönsä
työhyvinvointia. Työpajassa esitellään hankkeen tuloksena syntyvän
kaikkien työpaikkojen hyödynnettävissä olevan valmennusohjelman,
sote-navigaattorin, jonka avulla organisaatio voi suunnistaa muutosten
keskellä. Työpajassa esitellään valmennusohjelman keskeisiä teemoja ja
annetaan makupaloja valmennusohjelman sisällöstä.
asiantuntija Heidi Ristolainen ja asiantuntija Virpi Markkanen,
Opintokeskus Sivis
WINDJAMMER, KANSI 8

OCEAN CLUB, KANSI 8

HOME SWEET HOME
Ohjelmatunnin juontajana toimii kehittämispäällikkö Riina Rautee Validia
Asuminen
■■Yhdessä tekemisen ja osallisuuden malli Rajakylään
asiantuntija Päivi Vuokila-Oikkonen TKI, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja
projektipäällikkö Tarja Siira ODL
■■Omannäköinen elämä – monialaista palveluasumista omaan kotiin
asiantuntija Paula Tapani Invalidiliiton Asumispalvelut Oy – Validia
SEA PUB, KANSI 8

IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEN TUKEMINEN
DIGITAALISESTI
Millaisia digitaalisia sisältöjä omaishoitajat käyttävät ja millä tavalla nämä
tukevat heidän jaksamistaan? Puheenvuorossa esitellään omaishoitajille
uusia innostavia harrastuksia, jotka välitetään kuvapuheluna kannettavaan
tietokoneeseen tai tablettilaitteeseen kotiin.
toimitusjohtaja Marianne Dannbom, Sanoste Oy
POIJU, KANSI 12

SOSIAALITURVAN DIGIUNELMIA
■■Miten digitalisaatiolla voidaan helpottaa etuusviidakossa
suunnistamista?
erityisasiantuntija Aleksi Kopponen, Valtiovarainministeriö, JulkiCT
■■Sosiaaliturvaunelmia – digitalisaatio ja palvelut
Sosiaaliturvan kehittäminen – mikä osuus on digitalisaatiolla ja palveluiden
kehittämisellä
johtava asiantuntija Katri Ojala, Akava ry
MAJAKKA KANSI, 12

VIESTI JA VAIKUTA!
■■Työsi on politiikkaa
Tiedolla ja arvoilla vaikutamme asiakkaisiin ja yhteiskuntaan niin tietoisesti
kuin myös tiedostamatta. Miltä suomalainen seksuaalipolitiikka näyttää
sosiaali- ja terveysalan kentällä vuonna 2018? Millaisia ratkaisuja olemme
tehneet ja miten se on vaikuttanut suomalaiseen seksuaalikulttuuriin?
toiminnanjohtaja, VTT Tommi Paalanen, Sexpo-säätiö
■■Terveysviestintää nuorten tekemänä valeuutisten aikakaudella
Viestintä- ja mainostoimistojen nuorille tuottamien terveysvideoiden sijasta
tehtiin nuorten itsensä kanssa mediakriittistä sisältöä terveydestä. Saarnaamisen sijasta pohdittiin yhdessä alkoholia, ravintoa ja tupakkaa mediassa.
Esityksessä kerrotaan, missä onnistuttiin ja mitä opittiin.
terveyden edistämisen asiantuntija Tanja Gluschkoff ja viestinnän
asiantuntija Sami Ruokangas, Suomen syöpäyhdistys
AUDITORIO, KANSI 12

VIRIKKEITÄ YRITYSYHTEISTYÖN KEHITTÄMISEEN
■■Jaettu arvo yritysyhteistyössä
Yritysyhteistyö ei ole vain lahjoitusten pyytämistä. Tässä puheenvuorossa
avataan jaettu arvo – ajattelua (shared value), joka yhdistää järjestön
tavoitteleman yhteiskunnallisen arvon ja yrityksen tavoitteleman taloudellisen arvon. Identiteettijännitteistä huolimatta järjestöjen ja yritykset voivat
tehdä yhdessä yhteiskuntaa muuttavaa työtä.
Kari-Pekka Murtonen
■■Case: Muisti- ja ikäystävällinen yritys
Muisti- ja ikäystävällinen yritys osaa tukea muistisairaita-asiakkaita
palveluissa, ymmärtää muistisairauksien aiheuttavan erilaisia oireita
ihmisen toimintakyvyssä ja sitä kautta haasteita arkielämän toiminnoissa.
Havainnollistamme videon avulla millainen on muisti- ja ikäystävällinen
Yritys. Muistiyhdistyksen hanke on ainutlaatuinen Suomessa. Hankkeessa
on luotu palvelumalli yhdessä 15 erialan pilottiyrityksen kanssa. Malli tukee
muistiasiakkaita ja ikääntyneitä elämään pidempään turvallisesti kotona,
omassa lähiympäristössä lähipalveluiden turvin. Mallia on lähdetty
laajentamaan koko Etelä-Pohjanmaata koskevaksi.
hankevastaava Päivi Niinistö-Mäkinen Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys
ANKKURI, KANSI 12
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YMPÄRISTÖVASTUU
Miten eri toimialoilla kannetaan ympäristövastuuta? Mitä on tehty ja mitä
pitäisi tehdä tulevaisuudessa? Mukana keskustelussa europarlamentaa
rikko Sirpa Pietikäinen, Helsingin kaupungin apulaispormestari Sanna
Vesikansa ja projektikoordinaattori Anna Jaurimaa Hiilineutraali järjestö
-hankkeesta.

RAKENNUSPALIKOITA LAADUKKAISIIN HANKINTOIHIN

PUHUTTAISKO – PELAAMISESTA, RAHASTA? KYSY ROHKEASTI

YHTEISKUNNALLINEN MARKKINOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ

Kuinka voin valmistautua tekemään hyvän hankinnan? Millä tavoin
laatuvaatimuksia voidaan sisällyttää hankintoihin? Sessio on suunnattu
julkisia hankintoja suunnitteleville järjestöille ja siinä käydään läpi
hankintalain laatuun liittyviä säännöksiä markkinakartoituksesta,
hankinnan kohteelle ja tarjoajille asetettavista vähimmäisvaatimuksista
sekä vertailuperusteista.
lakimies Kirsi Väätämöinen, SOSTE

■■Miksi pelaaminen pitäisi ottaa puheeksi?
Mikä on riskialtista rahapelaamista? Milloin ja keneltä pitäisi kysyä
rahapelaamisesta, tunnistatko riskiryhmät? Kuvataan lyhyesti runsasta,
riskialtista rahapelaamista ja riskiryhmiä.
projektipäällikkö Tapio Jaakkola Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
■■Velkaantuminen ja rahapelit
Miten rahapelaaminen näkyy Takuusäätiön palveluissa? Mitä jokaisen
järjestössä työskentelevän ammattilaisen ja vapaaehtoisen tulee tietää
velkaantumisesta?
projektikoordinaattori Hanna Pieviläinen Takuusäätiö
■■Miten voin auttaa, kun kohtaan peliongelmaisen?
Mitä järjestöissä työskentelevät ammattilaiset tai vapaaehtoiset voivat
tehdä kohdatessaan peliongelmaisia? Millaista tukea ja apua peliongelmiin on tarjolla Peliklinikalla ja valtakunnallisesti.
koordinaattori Jenni Kämppi Sininauhaliitto, Peliklinikan tieto- ja tukipiste
Tiltti
■■Peliongelmista aiheutuvasta velkaantumisesta voi selviytyä
Katsotaan videolta kokemusasiantuntija Hannan tarina ja keskustellaan
sen herättämistä ajatuksista.

■■Vipinää erityisryhmien arkeen
Kehitysvammaiset ihmiset liikkuvat vähemmän kuin valtaväestö. Hankkeessa tavoitellaan osallistujien liikunnallisemman elämäntavan omaksumista
ja siinä hyödynnetään yhteiskunnallisen markkinoinnin oppeja käyttäytymisen pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi.
projektipäällikkö Mari Mononen Vipinä-hanke, Kehitysvammatuki 57 ry
■■Taksinkuljettajat liikkeelle
Istumisen ja passiivisen elämäntavan aiheuttamia haittoja vähennetään
pohjoiskarjalaisten taksinkuljettajien parissa. Työ vaatii monipuolisia
menetelmiä, jotka pohjaavat kohderyhmän hyvään tuntemukseen sekä
aktiivisuusrannekkeista saataviin tietoihin.
viestintäsuunnittelija Anssi Kekkonen Taksistartti-hanke, Pohjois-Karjalan
kansanterveyden keskus

TEATTERI EUROPA, KANSI 6

WINDJAMMER, KANSI 8

Perusturvan taso ei riitä kattamaan kohtuullisen vähimmäiskulutuksen
menoja ja sitä on entisestään leikattu viime vuosina. Millä tasolla
perusturvan tulisi olla Euroopan sosiaalisen peruskirjan sitoumusten
pohjalta? Pienituloisten toimeentuloon vaikuttaa etuuksien lisäksi asumisen
hinta ja sairastamisesta aiheutuvat kulut. Tule kuulemaan tuoreita tuloksia
tulojen riittävyydestä, kun terveydenhuollon asiakasmaksut otetaan
mukaan tarkasteluun. Miten pienituloisille turvattaisi nykyistä paremmin
kohtuuhintainen asuminen? Puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö
Aki Siltaniemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
■■Euroopan sosiaalisen peruskirjan asettamat vaatimukset perusturvan
tasolle ja Suomen saamat huomautukset
hallituksen puheenjohtaja Yrjö Mattila, EAPN-Fin, Suomen sosiaalioikeudellinen seura, Omaishoitajaliitto
■■Tulojen riittävyys ja terveydenhuollon asiakasmaksut
tutkimuspäällikkö Jussi Tervola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
■■Kommenttipuheenvuoro: Miten uusi asiakasmaksulaki tulee
vastaamaan siihen, että maksut eivät vaaranna ihmisten
toimeentuloa?
erityisasiantuntija Anne Perälahti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
■■Miten turvattaisi nykyistä paremmin kohtuuhintainen asuminen
pienituloisille?
toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen
edistäjät – KOVA ry

■■Eurooppalaisen potilasakatemian toiminta käynnistyy
Vuoden 2018 aikana Eurooppalaisen potilasakatemian toiminta käynnistyi
Suomessa. Mistä on kyse ja miten toimintaan pääsee mukaan? Tule
kuulemaan lisää.
dosentti, erityisasiantuntija Tuuli Lahti, SOSTE, toiminnanjohtaja, FT Jenni
Tamminen, Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry ja erityisasiantuntija
Mirjami Tran Minh, Suomen Syöpäpotilaat
■■Yhdessä asiakkaan parhaaksi
Tapahtumajärjestäjät unohtavat usein kuulovammaiset eli huonokuuloiset
ja kuuroutuneet. Kirjoitustulkkaus on pieni panostus, jolla olisi suuri
merkitys.
kirjoitustulkki, puheenjohtaja Tarja Mäkitalo, Korvake & Terveydenhuollon
sihteerit ry
■■Mitä tapahtuisi, jos huumeiden käyttö ei olisikaan rangaistavaa?
Paneelikeskustelu, jossa mukana toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu,
Sininauhaliitto sekä hallituksen puheenjohtaja Sami Räsänen,
Irti Huumeista ry

RIITTÄVÄ TOIMEENTULO KAIKILLE

MOONLIGHT DISCO, KANSI 7

VAIKUTTAVA TOIMINTA
■■Vaikuttava lastensuojelutyö
Icehearts kustannusvaikuttavuuden- ja toiminnan esittely. Icehearts kulkee
haavoittuvassa asemassa olevien lasten rinnalla 12 vuoden ajan ja
kasvattaa hyvinvointia ympärilleen tuottavia aikuisia. Iceheartsin taikaa
avataan pitkittäistutkimuksen, retrospektiivisen tutkimuksen ja kustannusvaikuttavuuslaskelman avulla.
järjestöpäällikkö Erika Turunen ja toiminnanjohtaja Teemu Vartiamäki
Suomen Icehearts ry
■■Vaikuttava elintapaohjaus – VESOTE-kärkihankkeen arvioinnin
työkalut
VESOTE kärkihanke luo hyviä ja vaikuttavia käytäntöjä elintapaohjaukseen
kymmenessä sairaanhoitopiirissä. Vaikuttavuutta mitataan mm. liike
mittarien avulla.
johtaja Tommi Vasankari UKK-instituutti
FASTLANE, KANSI 7

YHTEINEN TAHTOTILA: TERVEELLINEN ELINYMPÄRISTÖ LAPSILLE!
■■Ravinnosta ja liikunnasta iloa ja terveyttä lapsille
Esitys sisältää kansalliset suositukset ja käytännön esimerkkejä lihavuus
ohjelmasta, miten lasten terveellisiä elintapoja voidaan edistää eri
toimijoiden toimesta ja yhteistyönä.
kehittämispäällikkö Päivi Mäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
■■Lapsiperheet terveystaitoja oppimassa – monialainen yhteistyö
Etelä-Pohjanmaalla 10 kuntaa kehitti monialaista elintapaohjausta osana
Neuvokas perhe -kärkihanketta. Yhteen saatettiin Neuvokas perhe-,
Sapere- ja Ilo kasvaa liikkuen- verkostot sekä kuntien monialaiset
hyte-toimijat. Olemassa olevien vahvuuksien lisäksi kokeiltiin uusia
tekemisen tapoja yhdessä! Tule kuulemaan kuntien kehittämistyöstä ja sen
tuloksista.
kehittämispäällikkö Terhi Koivumäki ja suunnittelija Anne Kuusisto,
Neuvokas perhe / Suomen Sydänliitto
■■Fyysinen vuorovaikutus sosiaalisen terveyden edistäjänä
Harjoitteita luottamuksen rakentamiseksi ja rohkeuden lisäämiseksi
yhdessä toimimisen ja itseilmaisun keinoin.
koordinaattori Satu Räsänen, WAU ry
LOTTELAND, KANSI 7

MIKÄ KESKUSTELUTTAA JUURI NYT?

OCEAN CLUB, KANSI 8

SETIÄ JA IHMISIÄ MUUTTUVASSA TYÖELÄMÄSSÄ
Maailma muuttuu ja työelämä sen mukana. Digitalisaation edetessä
ihmisille jää yhä vähemmän rutiinitehtäviä. Vuorovaikutustaidot, luovuus ja
kyky toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa tulevat entistä
tärkeämmiksi. Miten muutokseen voi varautua?
setäkuiskaaja, johtava asiantuntija Jenni Karjalainen, Insinööriliitto ry
SEA PUB, KANSI 8

JÄRJESTÖJEN TALOUSKLINIKKA
Mikä on muuttunut valtionavustusasetuksen tultua voimaan 1.1.2017?
Havaintoja tarkastuksista ja kysymyksiä järjestöjen talousasiantuntijoilta.
valvontapäällikkö Kristian Seemer, STEA
POIJU, KANSI 12

ISKUKYKYINEN JÄRJESTÖJEN PALVELUTUOTANTO
Järjestöillä on upea ja innovatiivinen historia sote-palveluissa. Sote-uudistuksen edetessä usea hoivajärjestö on myynyt palvelutuotantonsa ja osa
on suuressa epätietoisuudessa. Nyt on edettävä syvällisen uudistumisen
kautta, jossa säilytetään arvokas perimä, mutta jossa uudistutaan.
Tarvitaan puheen sijasta konkreettista yhteistyötä uusin tavoin. Esityksessä
avataan tilanne, markkinat ja ratkaisut.
toimitusjohtaja Satu Ahlman, Ahlman & CO Development Oy, toimitus
johtaja Maarit Hirvonen, Alustapalvelu Sociala Oy, kehittämistoiminnan
johtaja Kirsi Konola, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja dosentti Jorma
Niemelä, Doktriini
MAJAKKA KANSI, 12

KANSALAISYHTEISKUNNAN TILA
■■Kapeneeko kansalaisyhteiskunnan tila? Miltä tilanne näyttää
maailmalla ja Suomessa
Kansalaisyhteiskunnan tila kapenee globaalisti, vain 3 % maailman maista
voidaan katsoa täysin avoimiksi. Erityisesti ihmisoikeusjärjestöt ovat
ahdingossa myös Euroopassa. Miltä näyttää tilanne Suomessa?
pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, pääsihteeri Anna Munsterhjelm, Allianssi, kansalaisyhteiskunnan ja edunvalvonnan asiantuntija Pauliina Savola,
Kepa ja toiminnanjohtaja Leo Stranius, Kansalaisareena
AUDITORIO, KANSI 12

ANKKURI, KANSI 12

OSAAMISTA VAPAAEHTOISTOIMINNASTA –
VAPAAEHTOISTOIMINNAN KURSSI TOISELLA ASTEELLA
Tule tutustumaan Kansalaisareenan Jeesaan-hankkeen kehittämään
vapaaehtoistoiminnan peliin, joka on suunniteltu erityisesti toisen asteen
oppilaitoksiin. Työpajassa kuulet kokemuksia vapaaehtoistoiminnan kurssin
järjestämisestä sekä toiminnassa kertyneen osaamisen tunnistamisesta.
Tule testaamaan ja pelaamaan pelin demoversiota.
projektinvetäjä Heli Lumiaro Kansalaisareena, Jeesaan-hanke
KONFERENSSIKANNEN AULATILA, KANSI 12

FASTLANE, KANSI 7

STRESSI JA RENTOUTUMINEN
■■Stressin säätely ja turvallinen vuorovaikutus
Stressin säätelytaidot kehittyvät lapsuudessa, vuorovaikutuksessa muiden
kanssa. Stressin säätelytaitoja opettamalla lapset oppivat itsesäätelyä ja
luovia ongelmanratkaisukeinoja, eivätkä ajaudu toistuvasti haitallisten ja
hallitsemattomien tunnereaktioiden valtaan.
perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntija, YTM Johanna Matikka,
Ensi- ja turvakotien liitto ry
■■Levon ja rentoutumisen vaaliminen arjessa
Kokemamme kuormituksen vähentämisessä riittävä uni, lepo ja,
rentoutuminen ovat avainasemassa. Kuule alustus aiheesta ja tule
opettelemaa rentoutusharjoituksia, joita voit myöhemmin soveltaa omassa
arjessa.
dosentti, erityisasiantuntija Tuuli Lahti, SOSTE ja FT Ilona Merikanto,
Helsingin yliopisto
LOTTELAND, KANSI 7

TIETOSUOJA-ASETUS ON TULLUT – MISSÄ MENNÄÄN?
■■Tietosuoja-asetus ollut voimassa neljä kuukautta – missä mennään?
lakimies Maarit Päivike, SOSTE

14.30

JÄRJESTÖT MUKANA MUUTOKSESSA

WINDJAMMER, KANSI 8

Miten edistetään valtakunnallisten järjestöjen ja maakunnallisten
hankkeiden yhteistyötä? Tule kuulemaan ja keskustelemaan, miten sote- ja
maakuntauudistus etenee maakunnissa. Keskustelua luotsaa pääsihteeri
Vertti Kiukas, SOSTE.
TEATTERI EUROPA, KANSI 6

RAKENNETAAN KASVUA INVESTOIMALLA KAIKKIEN
TYÖLLISYYTEEN
■■Työmarkkinoilla tukea tarvitsevien palvelut tulevaisuudessa
Ohjelmassa esitellään tarvelähtöinen, kokonaisvaltainen, työllisyyspalvelujen malli, jonka kymmenen työllistymistä tukevaa, järjestöä on yhdessä
kehittänyt. Tilaisuudessa avataan mallia ja erilaisten järjestöjen roolia
palveluissa ja pohjustaa, asiasta käytävää dialogia.
kehittämispäällikkö Jukka Lindberg Vates-säätiö sr ja asiantuntija
(vaikuttamistyö) Reetta Pietikäinen Valtakunnallinen työpajayhditys (TPY)
■■Järjestöt työllistämisen tukena – kunnan ja maakunnan kumppanina
myös tulevaisuudessa
Esityksessä käydään tapausalueiden avulla läpi mikä on järjestöjen rooli ja
vahvuudet maakuntauudistuksessa erityisesti, tuetun työllistämisen
palveluissa.
hankepäällikkö Mari Toivonen KeKo-projekti, Vates-säätiö sr
■■Uusia ohjaustyökaluja nuorten työpajatoimintaan: mentorointi ja
pelillisyys
Miten Matin työpaketit toteutetaan? Elämänkulkupajat – mentorit:
Elämänkulkukertomuksiin ja toiminnallisuuteen sidotut keskusteluhetket.
Pelillisyyspajat – yritysyhteistyökumppanuus: Toimeksianto ratkaistavaksi
yhteistoiminnalliseen projektityöskentelyyn.
projektipäällikkö, TtM Teija Rautiola Metropolia Ammattikorkeakoulu ja
projektipäällikkö KT Jaana Poikolainen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
■■OSKU – tietyoelamaan.fi: yhdestä osoitteesta ratkaisuja
osatyökykyisten työllistymiseksi
Tervetuloa hyödyntämään Tietyoelamaan.fi-verkkopalvelua! Palvelu tarjoaa
keinoja ja ratkaisuja osatyökykyisten paremmaksi työllistymiseksi ja kokoaa
yhteen järjestö-, viranomais- ja työnantajasektorin.
viestintäpäällikkö Timo Korpela Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)
-kärkihanke/Kuntoutussäätiö

HYVINVOINTIALAN LIITTO – JÄRJESTÖJEN TYÖNANTAJATURVAA
JA SOTE-EDUNVALVONTAA
Mikä ihmeen Hyvinvointialan liitto, ja mitä se järjestöjen hyväksemme
tekee? Vastaa puhelimeen, neuvottelee työehtosopimukset ja ajaa
järjestöjen asiaa sote-uudistuksessa – esimerkiksi. Tule kuulemaan ja
kysymään lisää!
■■Ajankohtaiset sote-kentän kuulumiset
elinkeinoasiantuntija Eveliina Vigelius, Hyvinvointialan liitto
■■Järjestö työnantajana – ajankohtaiset muutokset
johtava lakimies Anna Kallaskari, Hyvinvointialan liitto
■■Kommentit ja kysymykset – vastaamassa Eveliina Vigelius ja Anna
Kallaskari

SEA PUB, KANSI 8

PALVELUMUOTOILU JA YHTEISKEHITTÄMINEN BOOSTAAMAAN
JÄRJESTÖTOIMINTAA
Vapaaehtoiset, järjestötyöntekijät, asiakkaat ja asiantuntijat ovat tärkeässä
roolissa toiminnan kehittämisessä. Mitä tarvitaan käytännön yhteiskehittämiseen ja kestävien palvelujen muotoiluun? Kuinka palvelumuotoilu ja
yhteiskehittäminen tulee huomioida järjestöjen tavoitteellisen, vaikutuksellisen ja merkityksellisen toiminnan luomiseksi? Tutustumme pelinkaltaiseen
CoCo Tool Kit yhteiskehittämisen työkaluun, jolla suunnitella yhteisiä
tulevaisuuksia. Kuinka jokaisen paras potentiaali saadaan esiin?
palvelumuotoilija Antti Kytö, Laurea-ammattikorkeakoulu
MAJAKKA KANSI, 12

MOONLIGHT DISCO, KANSI 7
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YHDESSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI
■■Avaus ja tervetuloa
erityisasiantuntija Ulla Kiuru, SOSTE
■■Asiakasosallisuuden monet keihäänkärjet
Keski-Pohjanmaalta löytyy Suomen aktiivisimmat osallistujat FinSote
-tutkimuksen mukaan. Keski-Pohjanmaa on järjestöjen luvattu maakunta,
jossa järjestöjen rooli on keskeinen. Osallisuutta tuetaan monilla
keihäänkärjillä. Miten tähän päästiin yhdessä yhdistysten kanssa?
kehittämisjohtaja Jussi Salminen, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä Soite
■■Järjestöt maakunnallisten perhekeskusten rakenteissa
Perhekeskusten maakunnallinen kehittämistyö on kuumimmillaan. Tässä
sessiossa osallistujat kuulevat todenmukaisia kertomuksia järjestöjen
kiinnittymisestä perhekeskustoimintaan aina Pohjois-Savosta pää
kaupunkiseudulle. Kuinka järjestöt pääsevät mukaan rakenteisiin?
Perheet keskiöön -hankkeen järjestöagentit Kaisli Syrjänen, PKS ja
Uusimaa, Sanna Peltonen, Päijät-Häme sekä Sinikka Roth, Pohjois-Savo.
■■Kenelle teet töitä, sote-ammattilainen?
Mitä tarkoittaa käytännössä, kun 220 000 sote-alan ammattilaista siirtyy
kaupunkien ja kuntien alaisuudesta maakuntahallintoon. Konkariopettajien
koostama faktapaketti, niin että tavallinenkin, ihminen ymmärtää, mistä on
kyse.
sosionomi YAMK, työnohjaaja, sosiaali- ja terveysalan opettaja Sirpa
Pöllönen, Sininauhaliitto ja sosionomi YAMK, sosiaali- ja terveysalan
opettaja, kotihoidon ohjaaja Mona Jonsson, Sipoon kunta
AALTO, KANSI 12

YHTEISKUNNAN SOSIAALINEN OMATUNTO
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen saapuu M/S SOSTElle puhumaan
sote-toimijoilla yhteiskunnan sosiaalisesta vastuusta ja eriarvoistumisesta.
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentti
AUDITORIO, KANSI 12

SOSIAALITURVA-TYÖPAJA
Sosiaali- ja terveysjärjestöille tehdyn kyselyn mukaan perusturvan
tärkeimmät ratkaistavat ongelmat ovat järjestelmän monimutkaisuus ja
byrokraattisuus, sen hidas reagointi ihmisten muuttuviin elämäntilanteisiin
ja ihmisten putoamien eri etuuksien väliin sekä perusturvan alhainen taso.
SOSTE rakentaa yhdessä jäsentensä kanssa sosiaali- ja terveysjärjestöjen
perusturvamallia. Tule kertomaan oma mielipiteesi, miten perusturvaa
pitäisi uudistaa!
SOSTE
ANKKURI, KANSI 12

LIIKKUVA LAIVASEIKKAILU
Liikkuvassa laivaseikkailussa tutustutaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hyvinvointia edistävään arkeen. Seikkailijat saavat kokemuksellista
oppia ja ideoita toiminnallisuuden hyödyntämiseen koulu- ja varhais
kasvatusyhteistyössä. Koe oppimisen ilo ja verkostoidu!
asiantuntija Nina Korhonen, Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma ja asiantuntija
Johanna Kujala, Liikkuva koulu -ohjelma, Opetushallitus
KONFERENSSIKANNEN AULATILA, KANSI 12

M/S SOSTE on syrjinnästä ja
häirinnästä vapaa alue

Hyvä tietää
RUOKAILUT

MYYMÄLÄT JA SAUNA

Haluamme, että M/S SOSTElla kaikilla on saman
laiset mahdollisuudet osallistua ja nauttia olostaan
taustastaan riippumatta. Vasta, kun tapahtuman
ympäristö ja ilmapiiri on jokaiselle turvallinen, on
avoin vuorovaikutus, oppiminen ja aito kohtaaminen
mahdollista.

Buffet-illallinen

Tax free Superstore, kansi 7
ti klo 19.00–22.00
ke klo 09.00–15.30

I-kattaus klo 17.30–19.30
II-kattaus klo 20.30–22.00

Perfume & Fashion, kansi 7
ti klo 18.30–22.00
ke klo 09.00–16.00

CODE OF CONDUCT

Buffetkattauksen kellonaika on merkitty illalliskuponkiin,
jonka olet saanut matkalippujen yhteydessä lähtöselvityksessä. Illalliskuponki tulee käyttää siihen merkittynä
aikana. Varaudu esittämään kuponkisi! Grande Buffet
sijaitsee kannella 8.

Gifts, kansi 7
ti klo 18.30–22.00
ke klo 09.00–16.00

1. Ole avoin.
Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulotto
masti. Ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne
mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
2. Keskustele.
Yhteistyössä on voimaa. Käytä M/S SOSTEa tilaisuutena tutustua toisiin sote-alan toimijoihin ja löydä
uutta inspiraatiota. Etsi uusia yhteistyöverkostoja ja
suunnittele yhteisiä hankkeita.
3. Kunnioita.
Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi
ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus.
Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee
oletuksia.
4. Puutu.
Mikäli todistat häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi.
5. Kannusta.
Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta, aktivoi ja auta.
6. Nauti.
Hyödynnä risteilyä oppimisen lisäksi rentoutu
miseen, irtaudu arjesta ja voimaannu uusista
kohtaamisista ja opeista!

Illallisbuffetit katetaan
Grande Buffetiin.

Brunssi
ke klo 7.00–12.00 Grande Buffet
Brunssille pääset ilman erillistä kuponkia.
Lounas (omakustanteinen)
ke 13.00 alkaen Grill Housessa, Tavolatassa ja
Grande Buffetissa.
Kahvilat ja baarit
Laivalta löytyy useita viihtyisiä paikkoja istua iltaa ja
viihtyä. Fast Lane -ravintolassa on myynnissä yöpalaa
aina klo 04 asti.

7.–8.10.2019

Nähdään Tampereella!
www.sostetalk.fi
#sostetalk
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Electronics, kansi 7
ti klo 18.30–22.00
ke klo 09.00–16.00
Sauna Beach, kansi 12
ti klo 17.30–24.00
ke klo 7.30–16.00
hinta: 8,00 €/hlö
PALAUTEKYSELY

INFOPISTEET
M/S SOSTE -tapahtuman infopiste avoinna
ti klo 21.30 saakka ja ke klo 8.00–15.30.

Saat tapahtuman jälkeen sähköisen palautekyselyn.
Voit myös antaa luentokohtaisen pikapaulauttaan
SOSTE kouluttaa -sovelluksen kautta. Vastaamalla kehität
tapahtumaamme ja luot uutta. Kiitos jo etukäteen!

Laivan infopiste palvelee 24 h.
Ikaalisten matkatoimiston infopiste palvelee laivan infon
yhteydessä ti klo 17.30–19.30 ja ke 11.30–13.00
Infopisteet sijaitsevat kannella 7.

M/S SOSTElla toimii kolme häirintäyhdyshenkilöä,
joiden tehtävänä on neuvoa, tukea ja auttaa tapahtuman osallistujia. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön
kanssa ovat aina luottamuksellisia, eikä häirintä
yhdyshenkilö ryhdy koskaan toimenpiteisiin ilman
asianomaisen lupaa. Häirintäyhdyshenkilöitä voi
tavoitella tekstiviestitse numerosta 050 4638166.
Häirintäyhdyshenkilöt esitellään M/S SOSTEn
mobiiliaplikaatiossa sekä verkkosivuilla.

Kids & Toys, kansi 7
ti klo 18.30–22.00
ke klo 09.00–16.00

ENSIAPU
Tarvitessasi ensiapua,
ota yhteys laivan infopisteeseen.
SOVELLUS
Lataa SOSTE kouluttaa -sovellus puhelimeesi omasta
sovelluskaupasta. Sovelluksessa voit luoda omia
ohjelmapolkuja ja käsiohjelma kulkee helposti mukanasi.

LUENTOMATERIAALI
Puhujat ja esiintyjät voivat halutessaan jakaa esityksen
verkossa SlideShare-palvelussa, M/S SOSTE -tapahtuman tilillä (mssoste). Mikäli aineistot kiinnostavat sinua,
kysy esiintyjältä löytyvätkö ne SlideSharesta jälkikäteen.
SOSIAALINEN MEDIA
Jaa kuvia ja tunnelmia
tapahtumasta:
#MSSOSTE

Seuraa
myös SOSTEa!

@soste10
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Koulutustilat ja näyttelyalueet
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