
Olennaista ei ole mistä tulet, vaan minne 
haluat mennä ja kenen kanssa vastuuta 
jakaa. Asiapentit, Propellipäät,  
Organisaattorit, Tiimipelaajat ja Kriitikot  
– teitä kaikkia tarvitaan. Älä kehitä yksin.

PELIN KULKU:
• Valitse hahmosi

• Valitse kohde, josta aloitat
• Viivähdä kohteessa heittovuoron ajan ja 

siirry sitten eteenpäin
• Jos osut Eväspaikalle, nauti ruoasta ja  

jaa ajatuksiasi muiden pelaajien kanssa
• Lähde kylästä vasta, kun reppusi on täysi
• Jos et halua pelata, unohda kaikki mitä 

kerroimme ja käännä sivua

Lähde mukaamme  
päivämatkalle Innokylään!

Ahkera 
asiapentti

Tehokas 
organisaattori 

Hyväntuulinen 
tiimipelaaja 

Tarkkaavainen 
kriitikko 

Todellinen 
propellipää
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MATKAKOHTEET KLO 13.00–14.15

AAVIKKO:
Vastakkainasettelusta 
kumppanuuteen

Asiakkaiden tukena terveyden  
ja hyvinvoinnin kysymyksissä  
on yhä enemmän vertaisia ja 
maallikoita. Eri toimijoiden välinen 
kumppanuus ei synny itsestään, 
vaan vaatii opettelua. Sessiossa 
keskustelua käyvät terveydenhuollon 
ammattilaiset sekä pitkäaikais
sairaille suunnatussa Arkeen 
Voimaa toiminnassa mukana 
olevat vertais ohjaajat, aluekoordi
naattorit ja projektityöntekijät.

MAITOLAITURI: 
Potilaan ja asiakkaan turvallisuus 
– kuuluuko se minulle?

Keräämmekö asiakaspalautetta 
vain palautteen vuoksi? Millä 
tavalla potilaiden ja asiakkaiden 
kokemusten tulisi näkyä palvelui
den toteutuksessa? Sessiossa 
tarkastellaan, miten voimme 
parantaa potilaiden ja asiakkaiden 
turvallisuutta ottamalla heidät 
mukaan kehittämään toimintaa. 
Sessiota vetää kehittämispäällikkö 
Ritva Inkinen Terveyden ja hyvin
voinnin laitokselta. 

PUUTARHA: 
Hyvinvoiva työntekijä = itsekäs?

Työntekijän hyvinvoinnilla on suuri 
merkitys työntekijälle itselleen, 
asiakkaalle, työyhteisölle ja koko 
yhteistyöverkostolle. Ilman riittävää 
jaksamista hyvätkään ideat ja 
toimintatavat eivät tuota toivottua 
tulosta. Session tavoitteena on 
ryhmävalmennuksen keinoin etsiä 
uinuvia voima varoja omasta 
sisäisestä puutarhasta. Vetäjinä 
Mental Manager Rita Ahvenniemi, 
LCF Life Coach Sirpa Ärilä ja NVC 
Sovittelija Kristiina Strandén. 

LÄHTÖ  
KLO 9.00–10.15

MATKAKOHTEET KLO 10.30–11.45

HUOLTOASEMA: 
Kunta ikäihmisten  
osallisuutta tukemassa 

Kuntako tukisi ikäihmisten 
osallisuutta? Kyllä, kun tulet 
mukaan! Kotona kokonainen 
elämä hankkeen vetämässä 
työpajassa ideoidaan learning 
café menetelmän avulla 
keinoja ikäihmisten osallisuu
den lisäämiseen. Työskentely  
on jatkoa kevään TERVESOS
tapahtumassa järjestetylle 
Innopajalle. 

KYLÄTALO: 
Kestävä paikallisyhteisö  
– kunta kokoavana voimana

Kestävä ja kehittyvä paikallisyhteisö 
rakentuu kolmen tukipilarin  
varaan: palveluiden, elinvoiman ja  
demokratian. Miten tukipilareita 
voidaan yhteiskehittää? Miten 
synnytetään aktiivista pöhinää,  
eikä vain korinaa? Keskustelijoina 
dekaani Hannu Katajamäki Vaasan 
yliopistosta sekä kunta ja alue
johtamisen yliopistonlehtori Jenni 
Airaksinen Tampereen yliopistosta. 

NIITTY: 
INNOPRESENCE – ideoi oma 
yhteiskunnallinen yritys!

Tule kartoittamaan innostuksen ja 
inspiraation alueita, jotka ehkä vielä 
uinuvat sinussa tai joita et ole edes 
uskaltanut ajatella. Niitä, joista  
voisi syntyä merkityksellinen  
yhteis kunnallinen yritys! Paikalla 
LUT Lahti School of Innovationin  
hyväntuuliset ristipölyttäjänaiset: 
projektitutkija Suvi Konsti-Laakso, 
teatteriilmaisun opettaja  
Virpi Koskela ja erikoistutkija  
Tuija Oikarinen.

VALITTU

SEPÄN PAJA: 
Vastuullista koodia

Haluatko toteuttaa käyttäjälähtöi
siä, helposti löytyviä verkkopalve
luja hyvinvointi ja terveysalalla? 
Tule keskustelemaan hyvistä 
käytännöistä palveluiden toteut
tajien, tutkijoiden, rahoittajan 
edustajan ja muiden osallistujien 
kanssa! Session vetäjinä kehitys
johtaja Kari Lankinen Väestölii
tosta, avustusvalmistelija Vesa 
Kurikka Rahaautomaattiyhdis
tyksestä ja akatemiatutkija  
Krista Lagus Aaltoyliopistosta. 

KIRJASTO: 
Mittaa-se-itse

Ahkera asiapentti ja Tarkkaavainen 
kriitikko! Tulkaa kuulemaan, 
millainen WHODAS 2.0 on yleisenä 
toimintakyvyn mittarina. Arvioidaan 
työkalun käyttömahdollisuuksia 
yhdessä tapausesimerkkien  
avulla. Session vetäjinä erikois
suunnittelija Jaana Paltamaa 
Jyväskylän ammattikorkea 
koulusta ja erikoistutkija Heidi 
Anttila Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselta.

INNOMARKKINAT
18.11.2014 Messukeskus, Helsinki #äläyksinkehitä 

Verkostot Hanke - 
pankki

Inno- 
tuutorit

Kehittämis-
ympäristö

Tapahtuma-
kalenteri

Innomarkkinat on kaikille 
avoin kohtaamispaikka. 
Tässä kylässä ei ole 
salaisuuksia. Markki-
noilla jaetaan tarinoita 
hyvinvointi- ja terveys-
alan kehittämisestä. 
Vapaa pääsy. 

Innomarkkinat toteute-
taan joukkoistamisen 
periaatteella – yhdessä 
tehden ja kokeillen. 
Tapahtuman järjestää 
Innokylä, joka on hyvin-
vointi- ja terveysalan 
kehittäjien, ammattilais-
ten ja muiden toimijoiden 
avoin innovaatioyhteisö.

www.innokyla.fi

INNOPALKINTO

Laura Räty, sosiaali  
ja terveysministeri 

Hyvin suunniteltu ei  
ole puoliksi tehty – 
kokeilujen muutosvoima 

Annukka Berg, tutkija, 
Suomen ympäristökeskus

KOHTAAMISIA 
KYLÄN RAITILLA 
KLO 14.30–16.00

Kylänraitilla kulkiessasi kohtaat 
tuttuja ja tuntemattomia. Ehkä kuulet 
kertomuksia kaukomailtakin? Raitilla 
tapaat ainakin nämä kyläläiset: 

Eloisa ikä -ohjelma  

Hakulaari.fi   

Itsenäiseen  
elämään sopivin 
palveluin -hanke  

Kasvava keskus 
-projekti  

Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö  

KÄKÄTE-projekti 
(Käyttäjälle  

kätevä teknologia) 

Lamppu-
kumppanuushanke   

Nosta kissa  
pöydälle -peli  

oSallisuushanke  
Salli  

Tunnista  
omaishoitaja!  

VOIKUKKIA-
verkostohanke   

Voimaannuttava  
kartta  

Tunnepesula


