16.8.2019
”Ledarskap är förmågan att omsätta vision till verklighet.”
Warren G. Bennis

Bästa chef, beslutsfattare och samarbetspartner,
LAPE-akademin fortsätter med nationella teman: Uudenlainen johtaminen (ett nytt slags ledarskap) (4.9.) och Uusi vaikuttavuus (ny verkningsfullhet) (6.11.). I akademin i Mellersta Österbottens landskap behandlas temana ur det gemensamma välfärdsarbetets synvinkel.
Dessutom får LAPE-akademins coachingsprocess i augusti underlag
av seminariet Lapsiystävällinen tulevaisuus (en barnvänlig framtid)
samt under hösten av de kommunvisa diskussionsgrupperna för barn
och unga gällande en välfärdsplan.

Uudenlainen johtaminen
- kohti yhteistä hyvinvointityötä
(ett nytt slags ledarskap
- mot ett gemensamt välfärdsarbete)
onsdag 4.9.2019 kl. 9.00-15.30
Ungdomscentret Villa Elba, Karleby
Sandstrandsvägen 60
Välfärd hos barn, ungdomar och barnfamiljer påverkas av stora och
små handlingar i en vardag som är i konstant förändring. Hurudant
ledarskap och hurudana samordnade strukturer behöver vi för att
kunna genomföra ett barncentrerat välfärdsarbete? Målet för akademin i september är att identifiera våra gemensamma resurser, stärka
gemensamt ledarskap och att skapa en riktning för ett gemensamt välfärdsarbete för att sedan kunna utarbeta en välfärdsplan.
Anmäl dig senast 29.8.:
https://link.webropolsurveys.com/S/548E5FA7D5E92397
Beakta vänligen att LAPE-akademin filmas och sparas som en inspelning. Genom din anmälning ger du ditt godkännande för filmningen. Du kan också följa med akademin som direktsändning eller
senare som en inspelning: http://videonet.fi/stm/maakuntakiertue/20190904/
Mer information vid behov:
Mellersta Österbottens förändringsagent
Katja Kivioja 040 804 5456 katja.kivioja@soite.fi
Kommunagent för det nordliga området
Piritta Pietilä-Litendahl 040 186 9396 piritta.pietila-litendahl@ouka.fi
Kommunagent för tvåspråkiga
Gitta Harti 040 657 6121 gitta.harti@hel.fi
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UUDENLAINEN JOHTAMINEN – kohti yhteistä hyvinvointityötä
(ETT NYTT SLAGS LEDARSKAP - mot ett gemensamt välfärdsarbete)
4.9.2019 kl. 9.00-15.30, ungdomscentret Villa Elba, Sandstrandsvägen 60, Karleby
Akademin leds av Mirja Antila, facilitator för LAPE-akademin

9.00

Anmälan och morgonkaffe

9.30

Välkommen
Ordförande för Mellersta Österbottens LAPE-samarbetsgrupp,
Karleby stads bildningsdirektör Peter Johnson

9.45

Tiedolla johtaminen päätöksenteossa (kunskapsledning vid
beslutsfattande)
Ordförande för Mellersta Österbottens landskapsstyrelse och Halso kommunstyrelse
Timo Pärkkä

10.00

Mitkä indikaattorit kertovat lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnista? Kompleksinen hyvinvointitieto ja tiedolla
johtaminen Keski-Pohjanmaan kontekstissa (Vilka indikatorer
beskriver välfärden hos barn, ungdomar och deras föräldrar?
Komplex välfärdsinformation och kunskapsledning i Mellersta
Österbottens kontext)
Specialforskare Maaret Vuorenmaa, THL

10.55

Dialoger om situationsbilden och framtiden
Mål: Vi identifierar behov och möjligheter hos samordnande ledarskap med utgångspunkt i en gemensam situationsbild. Som facilitatorer fungerar kommun- och förändringsagenter samt representanter
för ministeriet. Ungdomar medverkar i arbetet. Tvåspråkighet har beaktats.

11.40

Lape-näkökulmat uudessa hallitusohjelmassa (LAPE-synvinklarna i det nya regeringsprogrammet)
LAPE-projektchef Katja Bergbacka, undervisnings- och kulturministeriet

12.00

Lunch (på egen bekostnad)

13.00

Hyvinvointikertomus ja yhdyspintatyö Länsi- ja Sisä-Suomessa
(väldfärdsberättelse och arbete med kontaktytan i västra och
inre Finland)
Överinspektör Sini Männistö, Regionförvaltningsverket i Västra och
Inre Finland
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13.30

Strateginen ja osallistava hyvinvointijohtaminen – kohti yhteistyöperustaisuutta (strategiskt och delaktiggörande välfärdsledarskap - mot samarbete som utgångspunkt)
Universitetslektor Jaana Leinonen, Lapplands universitet

14.05

Mot en gemensam välfärdsplan
Nätverksarbete samt kaffe
Mål: Vi inleder arbetet med en välfärdsplan för landskapet. Vi identifierar utvecklingsutmaningar när det gäller kontaktytan och ledning av
nätverk. Som facilitatorer fungerar kommun- och förändringsagenter
samt representanter för ministeriet. Ungdomar medverkar i arbetet.
Tvåspråkighet har beaktats.

15.30

Sammanfattning och hur vi fortsätter vidare
Förändringsagent Katja Kivioja och kommunagent Piritta Pietilä-Litendahl.
Tack och trevlig hemresa!

