Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta!

Sairaalamaailman ja kuntien roolit
tuloksekkaassa HYTE-työssä

11.-12.6.2019
SISÄLTÖ:
Kaksipäiväisen seminaarin teemana on yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (HYTE). Voit
ilmoittautua joko molempiin tai vain toiseen seminaaripäivään. Myös etäyhteys mahdollinen. Linkki suoraan
lähetykseen julkaistaan osoitteessa lähempänä tapahtumaa: www.kuopio.fi/hyvinvointiseminaari
Ensimmäisenä seminaaripäivänä, 11.6.2019, pureudumme sairaalamaailman rooliin ja mahdollisuuksiin
väestön terveyden edistämisessä: Kuinka siirretään painopistettä korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisyyn
ja kuinka yhteistyö kuntien kanssa toteutetaan?
Toisen seminaaripäivän, 12.6.2019, keskiössä on kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Tavoitteena on pureutua hyvinvoinnin edistämiseen strategia- ja menetelmätasoisesti. Seminaarissa tarkastellaan myös muutoksia hyvinvoinnin kentässä sekä kannustetaan rohkeasti muutokseen ja tekemään
yhdessä ”jottain toesiinnii”.

KOHDERYHMÄ:
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kuntien, sairaanhoitopiirien, järjestöjen ja eri yhteistyökumppanien edustajat
sekä kuntalaiset, jotka ovat kiinnostuneita hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisestä.
Seminaarit ovat maksuttomia.
Lounas on omakustanteinen.

OHJELMA TIISTAI 11.6.2019

”Sairaalamaailma terveyden edistäjänä – Korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisyyn”
Kuopion yliopistollinen sairaala, auditorio, (rakennus 1AA, 2.krs.) Puijonlaaksontie 2, Kuopio
Järjestäjä: Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatio ry (STESO)

11:30-12:00
12:00-12:30
		
12:30-13:00
		
13:00-14:00

Lounas (omakustanteinen)
Kesäpäivien avaus, ja ajankohtaista STESOsta
(hyvinvointikoordinaattori Nina Peränen, KSSHP)
Miten sairaanhoitopiirit edistävät hyvinvointia ja terveyttä alueellaan?
(ylilääkäri Pekka Puustinen, PSSHP)
Toimivat käytännöt
• Alueellinen kaatumisenehkäisyn verkosto
(kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen, AKE)
• Sähköisen digihoitopolun käyttö raskausdiabetes-äidin hoidossa ja hoitoon sitouttamisessa
(projektikoordinaattori Arja Harkio)
14:00-14:30 Kahvi
14:30-16:00 Sairaalamaailman ja kuntien roolit HYTE-työssä
• Kunnat, Terve Kunta –verkosto ja WHO:n Healthy Cities
(kehittämispäällikkö Sanna Ahonen, THL)
• Sairaanhoitopiirit, STESO ry ja Health Promoting Hospitals (HPH)
(hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen, ESSOTE)
• Paneelikeskustelu tulevaisuuden rooleista
(erityisasiantuntija Nella Savolainen, THL)
18:00-20:00 Yhteinen illanvietto Kallaveden aalloilla
		(illallinen omakustanteinen)

OHJELMA KESKIVIIKKO 12.6.2019

”Kunnat hyvän elämän edistäjinä – muutoksia ja yhteistyötä”
Kamarimusiikkisali, Kuopion musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23, Kuopio
Järjestäjä: Kuopion kaupunki

8.30-9:00
9.00-9:05
9.05-9:20
9:20-11:00

11.15-12:15
12.15-13:25
13.25-13:30
13.45-14:15
14.15-15:30

15.30–15.45
18:00-

Kahvit
Seminaarin avaus (apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas, Kuopion kaupunki)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – strategiaa, vaikuttavia käytäntöjä ja yhteistyötä (neuvotteleva virkamies Heli Hätönen, STM )
Muutoksia hyvinvoinnin kentässä
• Kuinka tulevaisuus voisi olla parempi kuin nykyisyys? (apulaisprofessori Arto Salonen, Itä-Suomen yliopisto)
• Mahdottomat haasteet ovat uuden alku (konsultti Marco Steinberg, Snowcone & Haystack)
• Osallistava musiikkihetki (yhteisömuusikko Raekallio Antti ja kulttuurisuunnittelija Tiina Taskinen-Viinikainen, Kuopion kaupunki)
• Lasten ja nuorten liikkuminen - jotain kummaa on tapahtumassa (professori Pasi Koski, Turun yliopisto)
Lounas (omakustanteinen)
Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi – Hyvinvointikertomuksesta Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelmaan
• hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen, Kuopion kaupunki; hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen ja
suunnittelija Kati Vähäsarja
Tanssii ja Soin tervehdys (taiteellinen johtaja Jorma Uotinen, Kuopio Tanssii ja Soi)
Kahvit
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavat menetelmät
• Mitä ovat vaikuttavat menetelmät – vaikuttavuuden kolme koria (ylilääkäri Pekka Puustinen, PSSHP)
• Lasten ja nuorten moniammatillinen suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevä prosessi (palveluesimies Katariina Savolainen)
• Ennakointi lastensuojelun asiakkaiden sijoituksissa (professori emeritus Olli-Pekka Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto)
• Kaupunkiluonto - paljon muutakin kuin kaunis ja viihtyisä ympäristö (suunnittelija Kati Vähäsarja, Kuopion kaupunki); Hyvinvointiaktiivisuutta edistävät viheralueet ja rakennetut ympäristöt (hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö)
Päivän päätös
Mahdollisuus osallistua Kuopio tanssii ja soi –tapahtumaan

Ilmoittautuminen seminaareihin 5.6.2019 mennessä:
my.surveypal.com/Ilmoittautuminen11-12.6.2019seminaariin
Seminaarit ovat maksuttomia. Lounas on omakustanteinen.
TERVETULOA!
Lisätietoja
Pekka Puustinen, pekka.puustinen@kuh.fi, p. 044 717 9325
Säde Rytkönen, sade.rytkonen@kuopio.fi; p. 044 718 2462

TAPAHTUMIA 12.6.-17.6.2019
Kuopio tanssii ja soi
Kuopio Tanssii ja Soi festivaali käynnistyy 12.6.2019 Kuopiossa. Hofesh Shecter Company (UK) esiintyy 12.6. klo 19.00
Musiikkikeskuksella ja Sydney Dance Company klo 21.00 Kuopion kaupunginteatterilla. Lisätietoa illan esityksistä, sekä liput
www.kuopiodancefestival.fi/esiintyjat
Kuopion kesäseminaarit
Taiteilijat äänessä: Taiteilijat ja taidepolitiikka, yhteiskunnan kehittämisessä ja kansainvälisen yhteistyön rakentamisessa
12.6.2019 klo 13.00-16.30, Kuopion Musiikkikeskus.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.kuopiodancefestival.fi
Minna Canth -foorumi 2019: Johtaminen digiajassa 3.0 – ajattelun ja työn muutos
14.6.2019 klo 9-15, Peräniemen kasino.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/95/article-35055
Tiedolla taitoa tulevaisuuteen Tanssi, musiikki ja kuntoutus.
17.6.2019 klo 13-17 Kuopion Musiikkikeskus.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.kuopiodancefestival.fi

