10.5.2019

Tervetuloa Satakunnan LAPE-akatemiaan
Poriin 21.5.2019!
Aika ja paikka: 21.5 klo 8.30 – 15.30. Tilaisuus alkaa aamukahvilla klo 8.30.
Porin perusturva, auditorio (D-rakennus), os. Maantiekatu 31 D Pori
Ilmoittautuminen 14.5.19 mennessä
https://www.lyyti.in/LAPE_Akatemia_7276

Muuttuva toimintaympäristö – miten voi lapsi?
Palvelujen rajapinnoilta yhteisen tekemisen kulttuuriin
LAPE-akatemia on vuoden kestävä oppimisprosessi. Akatemian käyneet osaavat
johtaa tulevaisuutta sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen yhteisessä toimintaympäristössä. Tehtävämme on tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamista.
LAPE-akatemia kokoaa yhteen valtion, kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen johtavia virkamiehiä ja päättäjiä sekä järjestöjen ja
seurakuntien edustajia.
Akatemia sisältää asiantuntijapuheenvuoroja sekä vuorovaikutteista tiedon jakamista sekä yhteisen SISOTE -yhteistyön tavoitteiden asettamista. Kenttäterveiset
tuovat päiviin osallisuuden ja arjen toimivuuden näkökulmaa.
”Uutta voi syntyä vain siitä, että ihmiset kohtaavat vieraita asioita ja käsittelevät
niitä yhdessä.” John Dewey
Jokaisella osallistujalle on eväitä vietäväksi omaan organisaatioon. Vuorovaikutus ja
yhteisöllisyys syntyvät aktiivisella toiminnalla. Jokainen askel kohti yhteisöllisyyttä
lisää toimintamme vaikuttavuutta antaen ymmärrystä kokonaisuuksien ymmärtämiseen sekä verkostojen johtamiseen.
Lisätietoja
LAPE- muutosagentti Johanna Santanen p. 044 701 0210
johanna.santanen@pori.fi
Kunta-agentti Sari Välimaa
sari.valimaa@turku.fi
LAPE- fasilitaattori Mirja Antila
mirjaantila@outlook.com
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ENNAKKOTEHTÄVÄ
Kokoa organisaatiostasi ryhmä, parikin ihmistä riittää. Kuunnelkaa itsellenne
sopivalla ajalla Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen puheenvuoro: Onko tilannekuvasi ja -tajusi kohdallaan? Mitä pitäisi ymmärtää toimintaympäristöstä, jossa lasten ja nuorten tarpeisiin vastataan? LAPE-startin
tallenne ja Olli-Pekka Heinosen puhe löytyy täältä. (Kohta 48.30)
Keskustelkaa puheen herättämistä ajatuksista yhteisössänne ja vastatkaa seuraaviin
kysymyksiin. Kysymysten tarkoitus on herättää keskustelua ja tukea yhteisen näkemyksen rakentamista.

1. Ympäröi edustamasi toimiala, voit tarvittaessa ympäröidä useamman.
SIvistys

SOsiaali

TErveys

jokin muu

Jos vastasit jokin muu, kirjoita mitä toimialaa edustat __________________
2. Yhteisen tilannekuvan muodostaminen.
Mikä on SISOTE yhteistyön vuorovaikutuskyvykkyys Satakunnassa organisaationne/yhteisönne kokemana? Antakaa arvosana 4 – 10. Numero kymmenen on
hyvällä tolalla ja nelonen on hylätty.

Vuorovaikutuskyvykkyys

numero

Päätöksen teon näkökulmasta?
Johtamisen näkökulmasta?
Verkostotyön näkökulmasta?
Työntekijöiden näkökulmasta?
Perheiden, lasten ja nuorten näkökulmasta?
Yhdyspintatyön, kaikkien edellä mainittujen kesken?
3. Yhteisen tilannetajun muodostuminen. Mihin Satakunnassa pitäisi erityisesti
kiinnittää huomiota yhdyspintatyön palvelujen hyvän laadun kehittämiseksi?

_________________________________________________________________
KIITOS VASTAUKSESTANNE!

Pyydämme sinua palauttamaan vastaukset tällä lomakkeella 21.5. LAPE-akatemiatilaisuudessa AKATEMIA KORIIN aamukahvien aikana. Vastaukset voi palauttaa nimettömänä.
Vastaukset voi lähettää myös sähköpostilla 19.5.19 mennessä
johanna.santanen@pori.fi
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OHJELMA
Yhteisen tilannekuvan muodostaminen
Muuttuva toimintaympäristö – miten voi lapsi?
8.30 - 9.00

Kahvi ja ilmoittautuminen sekä ennakkotehtävien palautus
Tilaisuuden puheenjohtajana LAPE muutosagentti Johanna Santanen

9.00 - 9.10

Satakunnan tervetulosanat
Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi, Satasairaala

9.10 - 9.20

Mistä LAPE –akatemiassa on kysymys?
LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila, STM

9.20 - 10.10 Katsaus lapsi- ja perhepalveluiden nykytilaan Satakunnassa
Erityisasiantuntija, Maaret Vuorenmaa THL
Kommentoijat kunta-agentti Sari Välimaa ja LAPE-muutosagentti
Johanna Santanen
10.10 – 10.25 Kenttäterveiset! Miten johto voi tukea vaikuttavien menetelmien juur
tumista? Esimerkkinä Lapset puheeksi osana maahanmuutto- ja pakolaistyön käytäntöä
Sosiaaliohjaaja, Lapset puheeksi -kouluttaja Anne Salin, Porin perusturva
ja johtava sosiaalityöntekijä, Lapset puheeksi -kouluttaja Piia Kotikivi,
Eurajoki
10.25 – 10.35 Hyvinvoinnin tuki lasten ja nuorten toimintaympäristössä esimerkkinä
Koulujen perhetyön pilotointi
Koulujen perhetyön tiimi, Porin perusturva
10.35 – 10.40 Tauko
10.40 – 12.00 Hyvän palvelun yhdyspinta
Johtamistieteiden emeritusprofessori Risto Harisalo

12.00 – 13.00 Omakustanteinen lounas
Tauon aikana mahdollisuus tutustua Kenttäterveisten tuojiin ja heidän työhönsä.
Palvelujen rajapinnoilta yhteisen tekemisen kulttuuriin
Uudistuva toimintakulttuuri – Satakunnan askelmerkit SISOTE -yhteistyössä
13.00 – 13.30 Lapsen oikeus erityiseen suojeluun
Lastensuojelun kehittäjäryhmä Satanuoret & johtava sosiaalityöntekijä
Marketta Raivio, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö
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13.30 – 14.00 Huomioita SISOTE yhdyspintajohtamisen nykytilasta
ja palvelujen vuorovaikutuskyvykkyydestä,
dialogia maakunnan SISOTE asiantuntijapanelistien kesken
Paneelipäällikkönä kunta-agentti Sari Välimaa
14.00 – 14.40 Uudistuva toimintakulttuuri ja yhteisen tilannekuvan muodostaminen. Vuorovaikutteinen pajatyöskentely alkaa.
Hankekoordinaattori Jaana Koski opetushallituksesta ja kunta-agentti
Sari Välimaa sekä muutosagentti Johanna Santanen johdattavat paja
työskentelyn ääreen.
14.40 – 15.10 Askelmerkit tulevaisuuteen, pajatyön koonti
15.10 – 15.30 Saatesanat kohti seuraavaa LAPE-akatemiaa 10.9.19 ja loppukommentit
LAPE-fasilitaattori Mirja Antila ja projektipäällikkö Katja Bergbacka,
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hyvää kotimatkaa!
Huomioithan, että LAPE-akatemia videoidaan suorana lähetyksenä internettiin ja siitä
myös tallenne. Ilmoittautumalla tilaisuuteen hyväksyt myös videokuvaamisen.

