
Tehdään yhdessä?
- Ikääntyneiden terveyden ja  
hyvinvoinnin edistämisen  
tulevaisuus

16.5.2018 klo 8.30–16.00

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
toimijoiden yhteistyö on keskeisellä sijalla. Miten turvaamme 
tämän yhteistyön myös jatkossa suurten hallinnollisten 
muutosten keskellä? 
Miten Helsingin kaupunki edistää ikääntyneiden  
hyvinvointia ja terveyttä maakuntauudistuksen jälkeen? 

Seminaarin keskittyy erityisesti ikääntyneiden liikunta- ja 
kulttuuripalveluiden sekä vapaaehtoistoiminnan  
näkökulmaan. 

Tilaisuuden järjestää Liikkuvat-verkosto. Syksyllä 2017 aloittaneen verkoston tavoit-
teena on parantaa ikääntyneiden liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä vapaaehtois-
toiminnan laatua, saavutettavuutta ja monipuolisuutta uudenlaisen verkostoitumi-
sen ja yhdessä tekemisen kautta. 

Kinaporin monipuolinen palvelukeskus,  
juhlasali, Kinaporinkatu 7-9, 00500 Helsinki

huom!  
aikataulu- 
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Ohjelma

klo 8.30–8.40 Avaus,  
 Sanna Vesikansa, apulaispormestari,  
 sosiaali- ja terveystoimiala

klo 8.40–9.15 Sosiaali- ja terveys- sekä  
 maakuntauudistus Uudellamaalla?  
 Markus Sovala, Uudenmaan  
 maakunnan muutosjohtaja

klo 9.15–9.45 Kulttuurin ja liikunnan yhdyspinnat  
 ja mahdollisuudet sosiaali-  
 ja terveysuudistuksessa?  
 Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies,  
  STM

klo 9.45–10.15 Sosiaali- ja terveys- sekä  
 maakuntauudistus Helsingissä?  
 Juha Jolkkonen, toimialajohtaja,  
 sosiaali- ja terveystoimiala

klo 10.15–10.45 Tauko

klo 10.45–11.00 Puhe-esitys: ”Minä unelmoin”

klo 11.00–11.30 Uudenmaan ikääntyneiden  
 hyvinvointisuunnitelma?  
 Maritta Haavisto,  
 Pääkaupunkiseudun muutosagenttii

klo 11.30–11.45 Aamupäivän yhteenveto:  
 Mitä opimme? Miten jatkamme?  
 Varmistuu myöhemmin

klo 11.45–12.45 Lounas (omakustanne)

Aamupäivän teema:  
Miltä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus näyttäytyy 
ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
näkökulmasta?  
Ja erityisesti ikääntyneiden liikunta- ja kulttuuri-
palveluiden sekä vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta?  
Miten turvaamme tulevan maakunnan ja kunnan 
yhteistyön ikääntyneiden palveluiden tuottamisessa ja 
kehittämisessä?

Iltapäivän teema:  
Helsingin kaupungin uuden valtuustostrategian 
myötä kaupunki on saanut uusia koko kaupungin 
kattavia muutosohjelmia. Miten niissä huomioidaan 
ikääntyneiden toiveet ja tarpeet?

klo 12.45–13.15 Mitä kuuluu Liikkuvat-verkosto  
 – kirjaston näkökulma?  
 Karoline Berg, koti- ja  
 palvelukirjaston johtaja,  
 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala

klo 13.15–13.45 Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden  
 johtamisrakenne,  
 Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja,  
 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala

klo 13.45–14.00 Tuolijumppa

klo 14.00–14.30 Kaupungin Liikkumisohjelma,  
 Minna Paajanen, Liikkumisohjelman  
 projektipäällikkö

klo 14.30–15.00 Kahvi

klo 15.00–15.30 Kaupungin osallisuus- ja  
 vuorovaikutusmalli,  
 Varmistuu myöhemmin

klo 15.30–15.45 Kaupungin vapaaehtoistoiminnan  
 kehittäminen,  
 Reetta Sariola, yksikön päällikkö,  
 kehittämispalvelut, Kulttuuri- ja  
 vapaa-aikatoimiala

klo 15.45–16.00 Iltapäivän yhteenveto:  
 Mitä opimme, Miten jatkamme?  
 Varmistuu myöhemmin
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