POHJANMAAN
LAPE-AKATEMIATILAISUUS
II
3.10.2019
LAPE-akatemia jatkuu. Saat välineitä työhösi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä ja johtamisessa. Tilaisuuden teemana
on uudenlainen johtaminen.
LAPE-akatemia tukee entistä vaikuttavampaa toimintaa, kokonaisuuksien ymmärtämistä ja verkostojen johtamista.
Kohderyhmä: Johto, kehittäjät ja päättäjät lasten, nuorten ja perheiden
palveluissa sosiaali-ja terveydenhuollossa, sivistystoimessa sekä kolmannella sektorilla, kuntien LAPE-ryhmät ja muut kiinnostuneet

Lapsiystävälliset kunnat ja maakunnat?
Oletko valmis?

Osallistu ja opi lisää
Torstai 3.10.2019
klo 8.30-15
Arbis juhlasali,
Kirkkopuistikko 15, Vaasa

•

systeemisestä johtamisesta

•

lapsibudjetoinnista

•

uuden hallitusohjelman linjauksista
koskien lasten ja perheiden palveluita

•

lapsiystävällisen kunnan mallista

Tilaisuudessa jatketaan työskentelyä
alueellisen lasten– ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman edistämiseksi

Ilmoittaudu 27.9
mennessä klikkaamalla
tästä
Kysymyksiin vastaa:
LAPE-muutosagentti
Riku Niemistö
riku.niemisto(at)vaasa.fi
040-5498328

TERVETULOA!
Tutustu edellisen LAPEakatemiatilaisuuden tallenteeseen ja
materiaaleihin: https://stm.fi/
lapeakatemia/valmennuksetmaakunnissa

Uudenlaisella johtamisella kohti
lapsiystävällistä Pohjanmaata!
8:30 Aamukahvi
9:00 Avaussanat

Pohjanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja Matias
Mäkynen

9:15 Johdatus päivän teemaan: Lasten- ja perheiden palveluiden
systeeminen johtaminen
LAPE-akatemian kansallinen fasilitaattori HT Mirja Antila

9:45 Lapsibudjetointi yhteisenä tiedolla johtamisen välineenä
Senior Manager Virve Jokiranta Nordic Healthcare Group (NHG)

Kommenttipuheenvuorot: Sivistysjohtaja Åsa Snickars ,Närpiö &
sosiaalijohtaja Alice Backström, Mustasaari

10:45 Yhteinen keskustelu aamupäivän herättämistä ajatuksista
LAPE-hankekoordinaattori / OKM Jaana Koski

11:10 Lounas
12:15 Kuntien LAPE-ryhmien näkemykset koskien yhteistä
lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa
LAPE-asiantuntija Ann Backman & LAPE-muutosagentti Riku
Niemistö

Ryhmätyöskentelyä: Mitkä ovat yhteiset tavoitteet ja
toimenpiteet lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa?
Kahvi työskentelyn aikana
13:45 Lapsiystävällinen kunta -työn organisointi ja johtaminen
kunnassa
Kunnansihteeri & lapsiystävällinen kunta-koordinaattori Ulla
Gahmberg, Kirkkonummi

Kommenttipuheenvuorot: kunnanjohtaja Jenny Malmsten &
sivistysjohtaja Agneta Martin, Maalahti

14:30 Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen kansallisesti
hallituskaudella 2019-2023
LAPE-projektipäällikkö Katja Bergbacka, OKM

14:45 Loppusanat
Christina Knookala sivistysjohtaja, Vaasan kaupunki &
Sari Välimaa LAPE kunta-agentti, Länsirannikko

HTT Mirja Antila työskentelee LAPE-akatemian
kansallisena fasilitaattorina. Hänellä on pitkä
kokemus johtamisen ja laadun valmennus- ja
koulutustehtävistä. Ennen nykyistä tehtävää Mirja
toimi Satakunnan LAPE-muutosagenttina.
Virve Jokiranta on Senior Manager Nordic Healthcare
Group Oy:ssä. Virve vastaa mm. lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuudesta ja toimii kansallisen
lapsilähtöinen budjetointi -tutkimushankkeen vetäjänä.
Virve toimi NHG:ltä Etelä-Karjalan LAPE-muutosohjelman
projektipäällikkönä 2016-2018.
FT Katja Bergbacka toimii opetus- ja
kulttuuriministeriössä LAPE-projektipäällikkönä. Katja
on aiemmin toiminut muun muassa tutkijana, opettajana, rehtorina ja opetustoimen johtajana
Ulla Gahmberg on Kirkkonummen kunnansihteeri ja
työskentelee kunnan konsernihallinnossa. Hänellä on
erityistehtäviä, joista yksi on toimia kunnan lapsiystävällinen kunta (Unicefin malli) -koordinaattorina.

