KIRTEKO-VERKOSTOTAPAAMINEN 11.10.2017
Yhdessä enemmän – Tulevaisuuden johtaminen ja
yhteistoiminta kirkossa
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KIRTEKO-VERKOSTOTAPAAMINEN 11.10.2017 YHDESSÄ ENEMMÄN
– Tulevaisuuden johtaminen ja yhteistoiminta kirkossa
Kirkon työelämätoimijoiden verkosto/Kirkon työelämä 2020–ohjelma
Kehittäminen kannattaa aina!
Pienetkin kehittämisteot palkitsevat tekijänsä: työ sujuu paremmin, resurssit kohdistuvat paremmin,
henkilöstö voi paremmin ja ennen kaikkea seurakunnan jäsenet ja kansalaiset kokevat seurakunnan
toiminnan vaikuttavaksi.
Kirkon työelämätoimijoiden verkosto on seurakuntien omiin lähtökohtiin perustuvasta kehittämisestä
kiinnostuneiden seurakuntatyönantajien, työsuojeluvaltuutettujen, luottamusmiesten sekä kehittämiseen
tukea tarjoavien tahojen kohtaamispaikka. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden keskustella, ideoida ja työstää
työelämän kehittämisen ajatuksia ja hyviä käytäntöjä, saada ajankohtaista työelämätietoa ja jakaa sitä.
Tervetuloa Kirteko-verkostotapaamiseen tekemään kehittämisteot näkyviksi,
innostumaan kehittämisestä ja kannustamaan siihen!

Kirteko-verkostotapaaminen 11.10.2017, Mikkelin seurakuntakeskus
8.30 Ilmoittautuminen, esittelyjen tori ja tulokahvi
9.30 -

Alkuhartaus ja verkostotapaamisen avaus

10.00 -

Tulevaisuuden suunnittelu yhdessä – kaksi tarinaa seurakunnista:
- Miten toteutimme yhteistoiminnallisen strategiaprosessin?
Haminan seurakunta
- Miten toteutimme yhteistoiminnallisen henkilöstöohjelman
Lappeenrannan seurakuntayhtymä

11.30 -

Lounas

12.30 -

Työpajat – jaetaan kehittämiskokemuksia ja työstetään ideoita
1.Hyvä yhteistoiminta työpaikalla: Ratkotaan yhdessä valintaohjeeseen
liittyviä käytännön kysymyksiä ja hahmotellaan polkua yhteistoimintasopimuksen mukaiseen hyvään yhteistoimintaan työpaikalla.
Oili Marttila, KiT/Paula Antell, Kirkon alat
2.Työhyvinvointikyselyt yhteistoiminnallisen kehittämisen välineenä:
Pohdimme keinoja ja käytänteitä, jotka mahdollistavat
työhyvinvointikyselyjen nykyistä paremman hyödyntämisen.
Heta Laurell, KiT/Janne Väänänen, Keva/Elina Ravantti, TTK
3.Muuttuvat työprosessit ja töiden uudelleenorganisointi: Tehtävien
priorisoinnista on tulossa aikaisempaa välttämättömämpää ja siksi on
tarpeen pohtia, mihin seurakuntiemme toimintamallit perustuvat. Millaisia
uusia avauksia kirkon työn toteutuminen jatkossa edellyttää? Millaisia
yhteistyömalleja on suunnitteilla?
Marko Marttila, Mikkelin tmkl
4.Osaamistarpeiden ennakointi ja osaamisen kehittäminen:
Terttu Malo, Kirkon koulutuskeskus/Jukka Hélin, Lapuan tmkl
5.Työaikakokeilut hengellisessä työssä: Millaista ennakkovalmistautumista
moduulityöajan käyttöönotto edellyttää? Miten tehdään asiaa koskeva
paikallinen sopimus? Millaista johtamista työajan suunnittelu edellyttää?
Timo von Boehm, KiT/Arja Lusa, Juko

13.30 -13.45 Kahvi
13.45 - 14.45 Työpajat jatkuvat
14.45 - 15.00 Päivän teemojen yhteenveto
15.00

Hyvää kotimatkaa

Aika ja paikka
11.10.2017 8.30 – 15.00 Mikkelin
seurakuntakeskus, Savilahdenkatu 20,50100
Mikkeli www.mikkelin_seurakuntakeskus

Kohderyhmä
Tilaisuus on tarkoitettu seurakunnan johdolle ja
esimiehille (kirkkoherrat, talouspäälliköt,
hallintojohtajat, henkilöstöpäälliköt, esimiehet,
työsuojelupäälliköt) ja henkilöstön edustajille
(luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut).
Paras anti tilaisuudesta saadaan, kun
työpaikalta on edustettuna monipuolinen
joukkue!
Tilaisuuden järjestäjä
Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Kirtekoverkostotyöryhmä yhteistyössä Mikkelin, Lapuan,
Tampereen, Kuopion ja Oulun tuomiokapitulien
kanssa. Kirteko-verkostoryhmän muodostavat
edustajat Kirkon työmarkkinalaitoksesta, kirkon
pääsopijajärjestöistä (Juko, Kirkon alan unioni,
Kirkon alat), Työturvallisuuskeskuksesta, Kirkon
koulutuskeskuksesta ja KEVA:sta.

Suomen työelämälle asetettu kehittämistavoite
koskee kirkon työpaikkoja
Kansallisen kehittämisstrategian visiona on, että Suomen
työelämä on Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä.
Strategian mukaan kilpailukykyiset ja tuottavat yritykset
luovat uusia työpaikkoja. Ne menestyvät taloudellisesti
ja palvelevat asiakkaitaan hyvin. Julkisella sektorilla
menestyksestä kertoo vaikuttavuus kansalaisten
kokemana. Tulevaisuudessa menestyminen julkisella
sektorilla edellyttää hyvää muutoksen hallintaa. Tämä
kehittämistavoite koskee myös kirkon työpaikkoja.

Kirteko-verkosto yhteistyössä Työelämä 2020hankkeen kanssa

Ilmoittautuminen viimeistään 29.9.2017
•
https://ttk.etapahtuma.fi/
hae koulutus listalta tai palvelutunnuksella
ID5193
•
saat ilmoittautumisen rekisteröinnistä
vahvistusviestin sähköpostiisi
•
osanottovahvistus lähetetään noin viikkoa
ennen tilaisuutta.
Osallistumismaksu
30 euroa (alv 0%), maksu sisältää ohjelman,
ruokailun ja kahvit. Kirkon työmarkkinalaitos
laskuttaa osallistumismaksun tilaisuuden jälkeen.
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Esteen sattuessa
osallistuminen tulee peruuttaa viimeistään
7 vrk ennen seminaaria sähköpostitse:
marjo.tuomola@ttk.fi
Lisätietoja
Lisätietoja Kirteko-verkostosta ja
verkostotapaamisista:
•
Tulevaisuuden työpaikka - Kirteko
•
kit@evl.fi
•
oili.marttila@evl.fi
Ohjelman sisältö, järjestelyt ja työtilan ylläpito
asiantuntija Elina Ravantti, Työturvallisuuskeskus
•

elina.ravantti@ttk.fi
20.9.2017
ID5193

Työturvallisuuskeskus, p. (09) 616 261, www.ttk.fi

Työturvallisuuskeskus TTK – Parempi työ
Tuemme ja innostamme
• johtoa ja henkilöstöä yhdessä rakentamaan parempaa työtä
• työsuojelu- ja luottamushenkilöstöä työpaikkansa kehittämisessä
• esimiehiä ymmärtämään vastuunsa ja työyhteisön merkityksen työhyvinvoinnin ja
tuottavuuden parantamisessa.
Tarjoamme työyhteisöjen kehittämiseen tietoa ja osaamista kouluttamalla ja tiedottamalla.
Ennakoimme tulevaisuuden haasteita ja huomioimme työelämän muutokset sekä
työyhteisöjen tarpeet.
Käytännönläheisillä palveluillamme pyrimme aidosti helpottamaan asiakkaidemme arkea,
ja kehitämme ja tuotamme niitä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Luomme työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja yhteistyön valmiuksia ja toimintatapoja
verkostoissa ja yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.
Tavoitteemme on parantaa työhyvinvointia ja tuottavuutta edistämällä turvallisuutta,
terveellisyyttä, yhteistyötä ja hyvää esimiestyötä.
Parempi työ - Työ sujuu, voidaan hyvin!
Lisätietoja: www.ttk.fi
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