Isäntäkuntana Tammela
OHJELMA:

1. JAKSO
1. pvä Tulevaisuus NYT
klo 10.00-17.00
Koulutusohjelman kokonaisuus
- tarkoitus ja tavoitteet
- ihmisten erilaisuus ja henkilökohtainen
kehittyminen poliittisena johtajana
- työskentely verkossa koulutuksen aikana
o materiaalit
o luentojen tallenteet
o välitehtävät
- henkilökohtainen coaching/valmennus optio
Osallistujien esittäytyminen
Marita Lehikoinen
Klo 11.00 Positiivisella
luottamushenkilöjohtamisella ja
keskustelukulttuurilla kohti erinomaisia
päätöksiä
Emeritusprofessori Risto Harisalo
Yhteinen keskustelu
klo 12.00 Lounas
Klo 13.00 Huomisen yhteiskunta, olosuhteet
hyvinvoinnille
Tulevaisuuden tutkija, CEO Mika Aaltonen
klo 14.10 Pienryhmäpohdinta: Kuntaliiton
tutkimus häirinnästä, tarinat kertovat…
Marita Lehikoinen, Tuuli Tarukannel

Kahvitauko ja pienryhmäpohdinnan purku
klo 15.30 Puheenjohtaja nyt ja tulevaisuudessa –
mistä tunnistaa hyvän puheenjohtajan?
Risto Harisalo, Marita Lehikoinen
klo 16.00 Päivä päättyy puheenjohtajien
maljoihin + pientä purtavaa ja verkostoitumista
klo 17.00 päivä päättyy

2. pvä Yhteisöllinen, dynaaminen ja mitattava
strategia
klo 9.00-15.00
Eilisen opit ja oivallukset
Marita Lehikoinen
klo 9.15 Operatiivisen ja poliittisen johtamisen
sudenkuopat ja mahdollisuudet
HTM Tuuli Tarukannel
klo 10.15 Hyvän hallinnon pelisäännöt,
puheenjohtajan oikeudet ja vastuut
Hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell
klo 11.15 Lounas
klo 12.15 Kuinka kunnalle tehdään hyvä
strategia ja miten vien sitä eteenpäin
puheenjohtajana
Marita Lehikoinen, Tuuli Tarukannel
klo 13.15 Henkilöstövoimavarojen johtaminen –
mistä me vastaamme puheenjohtajina
Henkilöstöjohtaja Maari Valli
klo 14.00 Tulevaisuuden kunta
Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson

2. JAKSO
Päivien puheenjohtajana ja
fasilitaattorina Marita Lehikoinen
1. pvä Kunta verkostona, viestintä, elinvoima –
johtamisen neljä näkökulmaa
klo 10.00-17.00
Klo 10.00 Elinvoimainen kunta tarvitsee tarinan
– alueen elinvoiman edistäminen
Emeritusprofessori Risto Harisalo
Klo 11.00 Seudullinen ja maakunnallinen
yhteistyö
KH PJ alueelta
Klo 12.00 Lounas
klo 13.00 Omistajaohjauksen kehittäminen
Professori Jari Stenvall
klo 14.00 Kunta verkostona, johtamisen neljä
näkökulmaa
– Hallintasuhteet, verkostot, resurssit
– Osaaminen
– Viestintä
➢ puheenjohtaja mielipidevaikuttajana,
kunnan imago ja mediasuhteet
– Uuden luominen ja osallisuus
Marita Lehikoinen, Kati Harjuhahto, Liisa Jurmu

2. pvä Kaksoisjohtamisen päivä, mukana
osallistujakuntien kunnanjohtajat
klo 9.-15.30
klo 9.00 Eilisen opit ja oivallukset
Marita Lehikoinen
klo 9.15 Kuntatalous nyt ja tulevaisuudessa
Kuntatalouden erityisasiantuntija Reijo Vuorento
Klo 10.15 Fasilitoitu pienryhmäpohdinta:
Tulevaisuuden kunta: Yhteinen tilannekuva ja
suunta mihin olemme menossa.
Alustus aiheeseen
klo 12.00 lounas
klo 13.00 Johtaminen eilen, tänään, huomenna –
mikä on muuttunut ja miten tulee huomioida
poliittisena johtajana
- luottamuksen rakentaminen
kunnanjohtajan ja puheenjohtajan välillä
Katja Luojus
klo 14.00 Kuntajohtajan kokemuspuheenvuoro
Jari Kesäniemi, Forssa

Kahvit työskentelyn lomassa
klo 15.00 Hyvää kotimatkaa!
Klo 16.30 Päivä päättyy puheenjohtajien
maljoihin + pientä purtavaa ja verkostoitumista

3. JAKSO
klo 9.00-16.00
klo 9.00 Ennakoivalla päätöksenteolla apua
pirullisiin ongelmiin
HTM Tuuli Tarukannel
klo 10.00 Osallistava toteutus: Väittelyn
tarjoamat hyödyt strategiselle ja dynaamiselle
päätöksenteolle
Argumentointivalmentaja Aira Ranta
klo 11.30 lounas
klo 12.30 KKJ-Kunnat koronan jälkeen projektin
tulokset
Marita Lehikoinen ja Katrina HarjuhahtoMadetoja
klo 13.15 Pienryhmäpohdinta: Toisin tekeminen,
mitä se meillä voisi tarkoittaa omassa kunnassa
ja alueella
klo 14.15 Aivot – mitä ne meille kertovat stressin
ja kaaoksen hallinnasta
Aivotutkija Ville Ojanen
Päivä päättyy puheenjohtajien maljoihin,
diplomien jako ja kakkukahvit

Ohjelman kokonaishinta on 2400€ + alv%
Hinta sisältää:
- materiaalit sähköisesti toimitettuna
- sähköisen oppimisalustan
- lounaat ja kahvit, puheenjohtajan maljat
ja tarjoilut
Hinta ei sisällä:
- osallistujien matka- ja majoituskuluja
Henkilökohtainen coaching/valmennus
tarjotaan halukkaille optiona ja siitä
neuvotellaan erikseen

