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

