16.8.2019

”Johtajuus on kyky muuttaa visio todellisuudeksi”. Warren G. Bennis

Arvoisa johtaja, päättäjä ja yhteistyökumppani,
Lape-akatemia jatkuu kansallisilla teemoilla: Uudenlainen johtaminen
(4.9). ja Uusi vaikuttavuus (6.11.). Keski-Pohjanmaan maakunnallisessa akatemiassa teemoja tarkastellaan yhteisen hyvinvointityön
näkökulmasta. Lisäksi LAPE-akatemian valmennusprosessia pohjustaa elokuussa järjestettävä Lapsiystävällinen tulevaisuus –seminaari
ja syksyn aikana toteutettavat kuntakohtaiset lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma –työpajat.

Uudenlainen johtaminen
- kohti yhteistä hyvinvointityötä
keskiviikkona 4.9.2019 klo 9.00-15.30
Nuorisokeskus Villa Elba, Kokkola
Sannanrannantie 60
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi koostuu suurista ja pienistä teoista alati muuttavassa arjessa. Millaista johtajuutta ja yhteensovitettuja rakenteita tarvitsemme lapsilähtöisen hyvinvointityön
toteuttamiseksi? Syyskuun akatemian tavoitteena on tunnistaa yhteiset voimavaramme, vahvistaa yhteistä johtajuutta sekä luoda suuntaa yhteiselle hyvinvointityölle hyvinvointisuunnitelman äärellä.
Ilmoittaudu mukaan 29.8. mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/548E5FA7D5E92397
Huomioithan, että LAPE-akatemia kuvataan ja siitä jää jälkitallenne.
Ilmoittautumalla tilaisuuteen hyväksyt osaltasi videokuvaamisen.
Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena: http://videonet.fi/stm/maakuntakiertue/20190904/
Lisätietoja tarvittaessa:
Keski-Pohjanmaan muutosagentti
Katja Kivioja 040 804 5456 katja.kivioja@soite.fi
Pohjoisen alueen kunta-agentti
Piritta Pietilä-Litendahl 040 1869396 piritta.pietila-litendahl@ouka.fi
Kaksikielisten kunta-agentti
Gitta Harti 040 6576121 gitta.harti@hel.fi
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UUDENLAINEN JOHTAMINEN
- kohti yhteistä hyvinvointityötä
4.9.2019 klo 9.00-15.30, Nuorisokeskus Villa Elba, Sannanrannantie 60, Kokkola
Tilaisuuden juontaa Mirja Antila, LAPE -akatemian fasilitaattori.

9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvit

9.30

Tervetuloa
Keski-Pohjanmaan LAPE-yhteistyöryhmän puheenjohtaja,
Kokkolan sivistysjohtaja Peter Johnson

9.45

Tiedolla johtaminen päätöksenteossa
Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen ja
Halsuan kunnanhallituksen puheenjohtaja
Timo Pärkkä

10.00

Mitä indikaattorit kertovat lasten, nuorten ja heidän
vanhempiensa hyvinvoinnista? Kompleksinen hyvinvointitieto
ja tiedolla johtaminen Keski-Pohjanmaan kontekstissa
Erikoistutkija Maaret Vuorenmaa, THL

10.55

Dialogeja tilannekuvan ja tulevaisuuden äärellä
Tavoite: Tunnistetaan yhteensovittavan johtamisen tarpeita ja mahdollisuuksia yhteisestä tilannekuvasta käsin. Fasilitaattoreina kuntaja muutosagentit sekä ministeriön edustajat. Työskentelyssä mukana
nuoria. Kaksikielisyys huomioitu.

11.40

Lape-näkökulmat uudessa hallitusohjelmassa
LAPE-projektipäällikkö Katja Bergbacka, OKM

12.00

Lounas (omakustanteinen)

13.00

Hyvinvointikertomus ja yhdyspintatyö Länsi- ja Sisä-Suomessa
Ylitarkastaja Sini Männistö, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

13.30

Strateginen ja osallistava hyvinvointijohtaminen
– kohti yhteistyöperustaisuutta
Yliopistonlehtori Jaana Leinonen, Lapin yliopisto

14.05

Kohti yhteistä hyvinvointisuunnitelmaa
Verkostotyöskentelyä kahvien kera
Tavoite: Käynnistetään maakunnallinen hyvinvointisuunnitelmatyö.
Tunnistetaan yhdyspinnan ja verkostojen johtamisen kehittämishaasteita. Fasilitaattoreina kunta- ja muutosagentit sekä ministeriön
edustajat. Työskentelyssä mukana nuoria. Kaksikielisyys huomioitu.

15.30

Tilaisuuden yhteenveto ja miten tästä eteenpäin
Muutosagentti Katja Kivioja ja Kunta-agentti Piritta Pietilä-Litendahl.
Kiitos ja hyvää kotimatkaa!

