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Valtiovarainministeriö
Kutsu syyskuu 2018

Kutsu Vanhusneuvostopäivään 7.11.2018
Tervetuloa vanhusneuvostopäivään
Vanhusvoimaa vaikuttamiseen ja osallisuuteen!
Vanhusneuvostopäivä on Avoimen hallinnon ohjelman (www.avoinhallinto.fi) yhdessä ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämä vuotuinen yhteistyötilaisuus. Tänä
vuonna teemoina ovat maakunta ja sote-uudistamisen vaikutukset vanhusneuvostojen toimintaan. Aamupäivän teemana on miten saada vanhusneuvostojen ääni entistä paremmin
kuuluviin sekä iltapäivän teemana vanhuuteen varautuminen niin yhteisöllisesti kuin yksilön näkökulmasta. Päivä koostuu tietopohjasta, esimerkeistä, hyvistä käytännöistä, ideoinnista ja keskustelusta.
Vanhusneuvostopäivän tavoitteena on tiedon jakaminen, keskustelu ja näkemysten kerääminen hankkeiden valmisteluun. Voit ilmoittautua Vanhusneuvostopäivään seuraavasta
linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/CC9DB8549178232C.par
Ilmoittautua voi myös avoinhallinto@vm.fi
Aika: Keskiviikko 7. marraskuuta 2018 klo 10 – 15 (aamukahvi alkaen 9.30)
Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki
Päivän ohjelma
klo 9.30
Osa I

Aamukahvia ja tietoa tarjolla infopisteissä

Sote- ja Maakuntauudistus
Vanhusneuvostojen rooli – osallistuminen, vaikuttaminen, verkostointi
klo 10.00

Vanhusneuvostopäivän avaus
Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö
Vanhusneuvostot toimijoina
Järjestökouluttaja Seppo Mustonen, Eläkeliitto
Hyviä toimintamalleja ja osallisuusmalleja esittelyssä



Satakunnan vanhusneuvosto- Satakunnan vanhusneuvoston
sihteeri Ulla Koivula
Pohjois-Karjalan eläkeläisneuvosto – hyvinvointi- ja osallisuusasiantuntija Maarita Mannelin

Pöytäkeskustelut
Kokemuksia. hyviä käytäntöjä ja uuden ideointia
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klo 11.50

Vanhusneuvostojen edustajan puheenvuoro
Sirkka-Liisa Virtanen, Hämeenlinnan vanhusneuvosto, Varapuheenjohtaja

klo 12.00

Lounas ja kahvit
Lounastauon aikana voitte myös tutustua infopisteisiin.

Osa II

Vanhuuteen varautuminen
klo 13.00

Vanhuuteen varautuminen – miltä tulevaisuus näyttää yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta (vanhusväestön määrä, vanhusalan
henkilöstö) Professori Marja Jylhä, Tampereen yliopisto
Kansalaistoiminta ja yhteisöllinen varautuminen vanhuuteen
Pääsihteeri Tuija Brax, Sydänliitto
Vanhuusneuvostojen ja kansalaisjärjestöjen kumppanuusrooli –
mitä se on, mitä se voisi olla?
Pöytäkeskustelut – ajatuksia ja ideointia

klo 13.50

Vanhuuteen varautuminen – hankkeen lyhyt esittely
Projektipäällikkö Reija Heinola, Vanhustyön keskusliitto
Ryhmätyö pöydissä

klo 14.45

Maakuntajohtajan puheenvuoro – Miten tästä eteenpäin?
Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, Satakunta

klo 15.00

Päivän päätös ja kahvi

Päivän ohjelman päättymisen jälkeen on vielä mahdollisuus tutustua infopisteiden antiin.
Videolähetys
Tilaisuus lähetetään myös videoituna, joten siihen voi osallistua myös sähköisesti. Keskusteluosuuksien ja ryhmätöiden vuoksi pyydämme ilmoittautumaan myös siinä tapauksessa,
että osallistutte nettilinkin kautta. Näin voimme paremmin taata, että saamme myös tätä
kautta osallistuvien näkemykset mukaan päivän yhteenvetoon.
Päivän järjestävät
Tämän vuotisen päivän järjestelyistä ja ohjelmasta vastaavat yhteistyössä
 Avoin hallinto –ohjelma, valtiovarainministeriö www.avoinhallinto.fi
 I & O –kärkihanke ( Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten
omaishoitoa – kärkihanke) sosiaali- ja terveysministeriö ja maakuntien muutosagentit, http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
 Vanhustyön keskusliitto www.vtkl.fi
 Valli ry www.valli.fi

