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Pirkanmaan kasvatus- ja opetusalan johtajien kevätseminaari
18.-19.4.2018, Yyterin kylpylähotelli (Sipintie 1, 28840 Pori)
Ilmoittautuminen (14.2. alkaen): http://osake.eeventti.fi/koulutukset/pirkanmaan-kasvatus-ja-opetusalanjohtajien-kevatseminaari-2018

Torstai 18.4.
9.45

Aamukahvit

10.15

Tervetuloa rehtoriseminaariin!

10.30

Tunneälytaidot johtamisen voimavaraksi! FT, KTM Hannu Simström
Tunneälytaidot ovat esimiehen ja johtajan tärkeimpiä taitoja. Esimiehen johtamistavalla ja
tunneälytaidoilla on tutkimusten mukaan olennainen, jopa ratkaiseva vaikutus työyhteisön
ilmapiiriin sekä toiminnan laatuun ja tuloksiin. Hyvät tunneälytaidot auttavat johtajaa ja
esimiestä omien tunteidensa hallinnassa, oman toimintansa johtamisessa sekä luottamuksen
rakentamisessa ja vahvistamisessa. Ne auttavat käynnistämään ja johtamaan muutoksia,
hyödyntämään erilaisuutta ja näkemään asiat myös toisten kannalta. Mitä tunneäly on ja
millaisissa tilanteissa sitä tarvitaan? Kuinka johtaja voi kehittää tunneälyään?

12.00

Lounas

13.00

Tulevaisuuden työkykyjohtaminen, Pauli Forma, johtaja, Työterveyslaitos
Työkyky ja sen johtaminen muuttuvat yhdessä työelämän murrosten kanssa.
Kansanterveyden kehitys, elinkeinorakenteen muutos, teknologiset edistysaskeleet sekä
muutokset organisoitumisessa haastavat johtajat aktiivisesti edistämään työkykyä eikä vain
pyrkiä torjumaan poissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Mitä kasvatus- ja opetusalan johtajat
voivat tehdä henkilöstön työkyvyn edistämiseksi? Mitä heidän tulisi vähintään tehdä? Kuinka
asia liittyy vasun ja opsin perusteiden itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin?

14.00

Johtajuus paranee pelaamalla!
Iltapäivällä johtajaseminaarissa otetaan colajuomat pöydille ja laitetaan rytmimusiikki
soimaan kun alkaa johtajalanit! BoSsi-johtamispeli on Tampereen yliopiston kehittämä
työväline johtajuuden arviointiin ja kehittämiseen, jonka avulla
Saat välitöntä palautetta ratkaisuistasi
Pääset tekemään oman johtamis- ja hyvinvointiprofiilisi
Voit verrata omia ratkaisujasi organisaation muihin pelaajiin ja kaikkiin pelissä
mukana oleviin
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Organisaatio saa ajantasaista tietoa johtamiskulttuuristaan
Pelin pariin ja tulosten tulkintaan johdattavat dosentti Anne Konu ja professori Markku
Turunen Tampereen yliopistosta. Ota läppäri tai tabletti mukaan.
16.00

Majoittautuminen ja virkistäytyminen. Valinnaiset ohjelmat:
Tai-chi meren rannalla (säävaraus)
Lenkki (lähtö pääovelta, juoksu tai sauvakävely, sauvoja lainattavissa)
Frisbeegolf (lähtö pääovelta, lainakiekkoja riittää viidelletoista) max 15 (omat
kiekot!)
Vesijumppa
Lisäksi kuntosali ja allasosasto käytettävissä

19.00

Yhteisillallinen ja iltaohjelma
Bandinä yökerhossa Sanna & Hurumen!

Torstai 19.4.
9.00

Arviointikulttuuri Tampereen seudulla - Oppilasarvioinnin arviointihankkeen alustavia
tuloksia

9.15

Mitä ja miten kehitämme kun kehitämme toimintakulttuuria? Professori Tommi Hoikkala
Sosiologi Tommi Hoikkala aloitti tutustumisen nykykoulun toimintakulttuuriin viettämällä
lähes vuoden ysiluokan kanssa (kts. Apina pulpetissa - Ysiluokan yhteisöllisyys 2013). Näiden
oppien pohjalta käynnistettiin kehittämishanke, jonka vastoinkäymiset kuulostavat tutuilta ja
niistä voidaan oppia paljon (kts. Meidän jengi. kokemuksia peruskoulun toimintakulttuurin
kehittämisestä). Miksi kehittämistyö alallamme on niin vaikeaa? Mitä toimintakulttuurin
rakentamisessa tulisi ottaa huomioon?

11.30

Lounas

12.30

Tietoinen viestintä ja myönteisen ilmapiirin rakentaminen, näyttelijä ja
vuorovaikutuskouluttaja Outi Mäenpää
Näyttelijä ja arvostettu vuorovaikutuskouluttaja Outi Mäenpää haaveili jo kuusivuotiaana
näyttelijän ammatista. Hän opiskeli 80-luvulla Jouko Turkan johdolla Teatterikorkeakoulussa
ja aloitteli uraansa Turkan televisioon ohjaamassa Seitsemässä veljeksessä 1988. Outi on
koulutuksillaan kehittänyt viestintä- ja vuorovaikutustaitoja suomalaisissa yrityksissä jo
kuudentoista vuoden ajan. Hänen esitykset aikaansaavat voimaantumista; monien
kymmenien toimeksiantojen asiakaspalautteiden perusteella hän on suorastaan häikäisevä.

14.30
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