9.9.2019

UUDENLAINEN JOHTAMINEN
Verkostoja, osallisuutta ja vaikuttavuutta

TIISTAINA 10.9.2019 klo 8.30 – 15.30.
Kaarisillan yhtenäiskoulu (Jokisatamantie 1, 28190 Pori)
LAPE-akatemia on vuoden kestävä oppimis- ja valmennusprosessi johtajille.
Kevään tilaisuudessa 21.5.19 teemana oli muuttuva toimintaympäristö – miten voi lapsi? Maakunnan toisessa tilaisuudessa 10.9.19 syvennämme ymmärrystä siitä, millaista uudenlaista johtamista tarvitsemme. Käsitämme,
että lapsi- ja perhepalveluissa edellytetään verkostomaista työskentelyä sekä
verkostojohtamista. Pohdimme, mitä verkostojohtamisen rakenteita meillä
on ja mitä vielä tarvitsemme.

Yhteisöllisyys rakentuu vuorovaikutuksessa
Odotamme tilaisuuteen mahdollisimman monialaista lapsi- ja perhepalveluista vastaavaa johtotason sekä päätöksentekijöiden edustusta. LAPE-akatemia on kohdennettu myös niille johtajille, jotka vastaavat lapsiin ja perheisiin vaikuttavasta työstä ja päätöksistä. Toivomme laajaa asiantuntijajoukkoa
SISOTE - alalta, valtio, järjestöt, seurakunta, kunta, oppilaitokset ym. Verkostoidumme ja keskustelemme, miten vahvistamme verkostojohtamisen rakenteita ja tukea. Päivään voi virittäytyä pohtimalla, miten nykyinen päätöksenteko ja rakenteet tukevat asiakaslähtöistä verkostoyhteistyön toimivuutta.
LAPE-akatemia videoidaan suorana lähetyksenä internettiin ja siitä tehdään tallenne. Ilmoittautumalla tilaisuuteen hyväksyt myös videokuvaamisen.

Ilmoittauduthan 5.9.2019 mennessä!
Lisätietoja
Johanna Santanen muutosagentti 044 701 0210, johanna.santanen@pori.fi
Sari Välimaa kunta-agentti 050 3451047, sari.valimaa@turku.fi

LAPE – AKATEMIA OHJELMA
10.9.2019 Kaarisillan yhtenäiskoulu, Pori
8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
9.00 – 9.10 Tervetuloa LAPE-akatemiaan!
rehtori Johanna Siitari ja oppilaiden lauluesitys, Kaarisillan yhtenäiskoulu
9.10 – 9.25 Lapsen oikeudet reformien pyörteissä
lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen videotervehdys
9.25 – 9.40 Virittäytyminen päivän teemaan
kunta-agentti Sari Välimaa ja muutosagentti Johanna Santanen
9.40 – 10.10 Verkostojen johtaminen ja yhteistyö
toiminnanjohtaja Milja Karjalainen, Satakunnan yhteisökeskus
10.10 – 10.30 Osallisuuden vahvistaminen, kaksi näkökulmaa
toiminnanjohtaja Minna Wahlman, KRIS-Satakunta ry ja
kasvatustyön koordinaattori Jani Söderling, SUOMEN ICEHEARTS ry
10.30 – 11.10 Osallisuus ja yhteisöllisyyden rakentamisen pajat
Kuntoutuksen ja osallisuuden vaikuttavuus, pajaisäntinä KRIS - Satakunta &
muutosagentti
Varhainen tuki ja osallisuuden vaikuttavuus, pajaisäntinä ICEHEARTS &
kunta-agentti
11.10 – 11.20 Osallisuuspajojen koonti
11.20 – 11.45 Lapsi- ja perhepalveluiden uudistaminen uudessa hallitusohjelmassa
hankepäällikkö LAPE Hanne Kalmari, STM
11.45 – 13.00 LOUNAS (omakustanteinen)
13.00 – 14.30 Koulu yhteisötyön keskuksena
toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen, Suomen Setlementtiliitto ry
14.30 – 15.00 Jälkipyykki café verkostoitumista ja ideointia
hankekoordinaattori Jaana Koski, Opetushallitus
15.00 – 15.30 Millaisia yhteistyön rakenteita tarvitsemme?
Päivän yhteenveto ja loppukeskustelu, LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila,
hankepäällikkö Hanne Kalmari, kunta-agentti Sari Välimaa ja muutosagentti
Johanna Santanen

