M/S SOSTE 6.-7.9.2022 		
13:00-15:00
17:30 		
18:30 		

Ohjelma

Avajaiset Finnkino Tennispalatsi
1. buffetkattaus alkaa
Laiva lähtee satamasta

Hyvinvointi ja osallisuus

Vaikuttaminen ja viestintä

Järjestötoiminta

Tiistai 6.9.

Teatteri Europa, 528

Fastlane

Kokoushuoneet 17 + 18 + 19 + 20

Kokoushuoneet 12 + 13

Spa-aula

18:45-19:30

SOSTEtalk-show 18:45-19:15
tauko 19:15-19:30

Digitalisaatio hoitopolulla

PTSD hos nyanlända barn och unga
– symptom och arbetssätt

Eläin-ja luontoavusteinen työskentely osallisuuden ja
psykologisen turvallisuuden vahvistajana

Työllisyysaiheita käsittelevä verkosto

19:30-20:00

Yksityistilaisuus 19:30-20:30

20:00-20:45

xx

20:30 		
20:45 		
Keskiviikko
7.9.

tauko
Vanhempien ja nuorten
ajatuksia korona-ajalta

Teatteri Europa

Moonlight disco

Fastlane

Lotte Land

Showbar
Starlight

Sea Pub

Kokoushuoneet
17 + 18 + 19 + 20

Kokoushuoneet
12 + 13

Kokoushuoneet
14 + 15

Kokoushuoneet
22+ 23

Kokoushuoneet
4+5

Vaikutusketjun teoriaa ja vaikutusten
todentaminen
arjessa

Työttömän arki
ja työllistymisen
tukeminen

"Tiedolla parempaa järjestötoimintaa
"

Erityisherkkyys sekä
luonto toimintaympäristönä – tarkastelussa
erityisherkkyys sekä
luontoympäristön hyödyntäminen terveydenedistämistyössä

Hyvinvointia ja terveyttä ikäihmisille
ja työhyvinvointia
henkilöstölle

Varainhankinta

Haasteita erityislapsiperheissä
ja keinoja arjen
tueksi

Kulttuurisensitiivinen
kohtaaminen neuvonta- ja ohjaustyössä

Miten ennaltaehkäistä kiusaamista
ja väkivaltaa sekä
radikalisoitumista?

Järjestöt asiakkaiden ja potilaiden
osallisuuden ja
tasavertaisen toimijuuden tukena
ja varmistajana

Osallisuutta
kaikille

Miten madaltaa Vertaisoppimikynnystä käyttää nen kestävän
digipalveluita?
järjestöelämän tukijana
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Naiserityinen työ:
Vammaiset äidit
palveluviidakossa

Valtion, hyvinvointialueen ja kunnan
avustukset sosiaali- ja
terveysjärjestöille

Hyvinvointialusta
nuoren sosiaalisen
vahvistumisen
mahdollistajana

Innostu työhyvinvoinnin kehittämisestä!

Palvelukokonaisuudet
ja -ketjut uudessa
sotessa

Moottoripajatoiminta ja
Saapas-toiminta
nuorten ulkopuolisuuden ehkäisyn
menetelminä

Strategia johtamisen välineenä Mikä ohjaa järjestön johtamista?

Kotoutumisen kumppanuusohjelma:
työkaluja ja verkostoja
inklusiivisempaan järjestö- ja viranomaistyöhön

Ilmastonmuutos

Sosiaaliturvauudistuksen ajankohtainen tilanne – mistä
asioista välimietinnössä tullaan
linjaamaan?

Maailma muutRakennetaan
tuu – muuttuvatdigipalveluita,
ko järjestöt?
jotka eivät sysää
Kansalaistoimin- heikossa asenan johtamisen
massa olevia
verkosto
syrjään

Kehity verkkokouluttajana
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Tietoisku johtajille strategiseen
viestintään ja
some-kohuihin

Järjestöjen tulevaisuus: millaisia
näkymiä ja mikä
on arviointiosaamisen merkitys?

Järjestöt ja
monialaista
tukea tarvitsevat
työttömät

Yhteiskunnallisten yritysten
osaamiskeskus

Perehdytyskurssi järjestöjen työntekijöille
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Tehokkaan vaikuttamistyön salaisuudet – kohti
eduskuntavaaleja

Missä mennään
sote-uudistuksessa?

Asiakaslähtöiset
toimintamallit ja
osaamisen kehittäminen sotessa

tauko
Lasten ja
nuorten digitaalinen terveyden
edistäminen
ja resilienssin
vahvistaminen

12:30-13:00

tauko

13:00-14:00 Varautuminen ja
Ole rohkea ja
kokonaisturval- reilu® -työpaja
lisuus
eettiseen toimintaan

Koulutustoiminnan osaamis- ja strategialähtöinen
johtaminen
järjestöissä

12:35 Asahi
O
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tauko
Kuvaviestintä
Yhteistyötä kanTäsmätyökykyiset #We Too - Yhteisiä
kuntoon ja sosallisesti, hyvintöihin työn muok- keinoja ehkäistä
me-onnistumisten vointialueilla sekä kauksen keinoin
häirintää ja sekraportointi haltuun alueen ammatillissuaaliväkivaltaa
ten sote-järjestöjen kesken

14:00-14:30
14:30-15:30

16:00

Kokousaula,
lähtöpaikka

tauko

11:00-11:30
11:30-12:30

Auditorio

Asahi

9:30-10:00
10:00-11:00

Saavutettavuus järjestöjen verkkopalveluissa

Toinen buffetkattaus alkaa
Päivän ohjelma päättyy

8:10-8:25
8:30-9:30

Epäreilun työelämän uhrit

tauko
Hyvinvoiva
vapaaehtoinen – järjestön
menestystekijä

Laiva saapuu satamaan

Yhteistyötä ja
kumppanuutta-palveluiden
kehittäminen
yhteistyössä

Hyvinvointirata
- elintavoilla
terveyttä
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Vinkit kielelliseen
ja verkkopalveluiden saavutettavuuteen

Paneeli: Järjestöt
näkyväksi hyvinvointialueilla,
digitaalisesti

Digitaidoilla
yhdistyksen arki
sujuvaksi

Vakuutuslääketiede – vakuutuslaitosten vai ihmisten
asialla?

Lasten ja perheiden kohtaaminen
ja tukeminen
suuronnettomuustilanteessa (kierros
laivalla, lähtö
kokousaulasta)

