VARHAISKASVATUKSEN JOHDON
JA ASIANTUNTIJOIDEN SEMINAARI
6.–7.6.2019, Finlandia-talo, Helsinki

Johtaminen on työtä, joka vaatii erityistä osaamista. Jokaisen johtajan
kannattaa päivittää ja parantaa ammattitaitoaan, oivaltaa itse kokemuksen kautta ja hankkia tietoa myös oman työyhteisön ulkopuolelta.
Varhaiskasvatuksen johdon ja asiantuntijoiden seminaari järjestetään
kesäkuussa jo kahdeksannen kerran. Ammattilaisten puheenvuoroista
löydät uusinta tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia - innovaatioitakin.
Seminaari on tarkoitettu varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville
päättäjille ja asiantuntijoille. Tule sinäkin mukaan haastamaan asiantuntijoita, vaihtamaan ajatuksia kollegoiden kanssa ja hakemaan uusia
ideoita päivittäiseen työhön.
Parin vuoden tauon jälkeen seminaari palaa takaisin upeisiin puitteisiin
Finlandia-talolle Helsingin keskustaan!

Seminaarin hinta

325 eur + alv
sisältäen ohjelman ja siihen
merkityt lounaat ja kahvit.
Mukaan mahtuu rajoitettu
määrä osallistujia.

Ilmoittautumiset

www.varhaiskasvatusmessut.net

Ilmoittaudu ajoissa.
Paikkoja on rajoitettu
määrä.
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa
veloituksetta, kunhan peruutus
tapahtuu viimeistään 6.5.2019.
Estyneen osallistujan tilalle voidaan
kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö.

OHJELMA
Torstai 6.6.2019
Seminaarin ilmoittautuminen ja kahvittelu alkaa 9.00
9.30 Seminaarin avaus ja Finlandia-talon terveiset
Pekka Kokko, seminaarin puheenjohtaja, Globex Oy
Johanna Tolonen, toimitusjohtaja, Finlandia-talo

9.45

Kumppanin puheenvuoro

Olli Aarnio, Kiitokori Oy

10.00 Tee, toimi, saa aikaan - kehitä ja johda

Ria Parppei, ammatticoach (PCC), TkT, KTM, KM

11.00 Kaupunkipäiväkotien eriytyvät toimintaympäristöt
Venla Bernelius, kaupunkimaantieteen apulaisprofessori,
Helsingin yliopisto

11.30 Maailman paras pomo - minäkö?

Marja Kaijala, toimitusjohtaja Sisu Akatemia

Perjantai 7.6.2019
8.30
9.00

Aamukahvi
Tunnetko vahvuutesi - missä pitäisi johtajana
kasvaa ja kehittyä?

Ira Lange, coachingtaitojen kouluttaja,
Certified Business Coach Master, yrittäjä, TM

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

12.00 Lounas
13.15 Merkityksellinen elämä – enemmän kuin onnellisuus

10.00 Jaloittelutauko
10.30 Työn imuun työtä tuunaamalla

14.15 Kahvit
14.45 Yhteistyöllä parempiin tuloksiin vanhemmat voimavarana

11.30 Lounas ja vapaata verkostoitumista
13.00 Uudistuminen, luovuus ja intohimo johtajan työssä
- tunnetusta tuntemattoman johtamiseen

Arto O Salonen, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Vanhempainliitto

15.45 Yhteenvetoa ja seuraavan päivän kertaus
16.00 Päivä loppuu

Jari Hakanen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Vesa Purokuru, Organisaatiokonsultti,
Art Coach – Circus Triste, KM

14.00 Kahvit ja kotiin

www.varhaiskasvatusmessut.net

