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A i k a t a u l u

Valmennus toteutetaan Kouvolassa, Kaakkois-Suomen amk:n tiloissa,
Paraatikenttä 7.  Teemoja edistetään lähipäivien lisäksi  alueelliseen

ilmiöön keskittyvien pienryhmien etäkokouksissa 



Innostu ilmiöistä - monialainen yhteisökehittäjävalmennus on osa PARASTA ITÄÄ! -hankkeen toimintaa.
Valmennuksen taustalla on monialaisen osaamisen ja palveluiden nivominen yhteen vaikuttaviksi ja
asiakaslähtöisiksi palveluiksi maakuntien olemassa olevien ekosysteemien tueksi. Hanketta rahoittaa TEM
ja Kymenlaakson liitto. Lisää hankkeesta voit lukea täältä tai https://parastaitaa.fi/

Oletko:

Innostu ilmiöstä!
Monialainen yhteisökehittäjävalmennus

Innostui tko?

Innostu i lmiöstä  va lmennuksessa keh i te tään monia la is ten 
to imi javerkosto jen i lm iö lähtö is tä  to imin taa ja  dynami ikkaa.  

Va lmennus tar joaa osaamisen vä l ine i tä  monia la is issa ja  moniarvo is issa
verkosto issa to imimiseen,  omaan työhön l i i t t yv ien i lm iö iden käs i t te lyyn ja
oman as iantunt i juuden vahv is tumiseen verkostokoord inaat tor ina ,  keh i t tä jänä
ta i  joh ta jana.  

Yhte isökeh i t tä jä  tukee i lm iön ääre l lä  o lev ien ammat t i la is ten yhte is tä
ymmärrys tä  va iku t tav ien ja  as iakas lähtö is ten pa lve lu jen syntymiseks i .  Työn
tukena hyödynnetään luov ia  menete lmiä  ja  ammat t i la is ten omaa
as iantunt i juu t ta .  Va lmennuksessa spar ra taan myös uus ien i lm iö lähtö is ten
PARASTA ITÄÄ!  -oh je lmaan l i i t t yv ien hankea ih io iden syntymis tä .   

kulttuuri, kasvatus-, sosiaali- ja
terveysalan ammattilainen tai
ammattia opiskeleva  
järjestö- tai seurakuntatoimija
verkostoissa toimiva visionääri/
innovaattori/projektiosaaja
monialaiseen yhteistyöhön,
prosessien suunnitteluun ja
johtamiseen keskittyvä tekijä
aluekehittäjä, rahoituksen
edustaja tai rahoitusta hakeva

Ilmoittaudu TÄSTÄ tai
https://link.webropol.com/s/innostuilmiosta
Mukaan mahtuu 25 valmentautujaa

Lisätietoja:
piia.kleimola@xamk.fi,
p. 050 4730588 
anni.pietarinen@essote.fi, 
p. 040 359 9429

https://parastaitaa.fi/
https://link.webropol.com/s/innostuilmiosta
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Monialaisesti ammattien rajapinnoilla ja ilmiöiden äärellä
Orientaatio valmennuskokonaisuuteen
Tutustuminen ja luottamus
Ekosysteemiajattelu ja ekosysteemicase
Ekosysteemin muotoilua ja ilmiöcaset 
Päivän päätös, välitehtävät ja pienryhmän tapaamisaika

30.11.2022 Innostutaan ilmiöistä ja  monialaisuudesta 
Aika:  klo 10 - 15, kahvitarjoilu klo 9.30 - 10.00. 
Paikka: Kaakkois-Suomen amk, Paraatikenttä 7, 45000 Kouvola. Paja-rakennuksen
alakerta, FUEL-tila. Ks. erillinen liite lopussa. 
Päivän tavoite: Monialaisen ja -ammatillisen ekosysteemin toimintaan liittyvien
mekanismien/osa-alueiden ymmärtäminen ja luovien menetelmien
hyödyntäminen näkyväksi tekemisessä

Sisältö: 

Lounas on omakustanteinen ja lounasaika 12.00 - 12.45. Lounaspaikat esitelty
karttaliitteessä. 

Teidät toivottaa tervetulleeksi PARASTA ITÄÄ! -ylialueellisella yhteistyöllä
hyvinvointia -hankkeen työntekijät, yhteistyökumppanit ja opiskelijat

Tila ym. muutokset mahdollisia.

Innostu ilmiöistä!
Monialainen yhteisökehittäjävalmennus
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RMP-motivaatioteoria johtamisen ja oman osaamisen
tunnistamisen tukena
Oman osaamisen tunnistaminen
Päivän päätös, välitehtävät ja pienryhmän tapaamisaika

vuorovaikutus ja osallisuus
kehittämisaihioiden esittely
Päivän päätös, välitehtävät ja pienryhmän tapaamisaika

18.1. 2023 Minä ja muut  
Aika: klo 10 - 15, kahvitarjoilu klo 9.30 - 10.00. 
Paikka: Kaakkois-Suomen amk, Paraatikenttä 7, 45000 Kouvola.
Paja-rakennuksen alakerta, FUEL-tila. Ks. erillinen liite. 
Päivän tavoite: Oman motivaation ja osaamisen tunnistaminen,
vahvuuksien hyödyntäminen verkostoissa

Sisältö: 

15.2.2023 Luovuus, luottamus, vuorovaikutus ja osallisuus
Aika: klo 10 - 15, kahvitarjoilu klo 9.30 - 10.00. 
Paikka: Kaakkois-Suomen amk, Paraatikenttä 7, 45000 Kouvola. Paja-
rakennuksen alakerta, FUEL-tila. Ks. erillinen liite. 
Päivän tavoite: Luovuuden potentiaalin tunnistaminen ja
hyödyntäminen työssä, asioiden näkeminen uudella tavalla ja erilaisen
vuorovaikutuksen keinoin

Sisältö: 

Innostu ilmiöistä!
Monialainen yhteisökehittäjävalmennus
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15.3 .2023 Verkostoista voimaa
Aika: klo 10 - 15, kahvitarjoilu klo 9.30 - 10.00. 
Paikka: Kaakkois-Suomen amk, Paraatikenttä 7, 45000 Kouvola. Paja-rakennuksen
alakerta, FUEL-tila. Ks. erillinen liite. 
Päivän tavoite: 
Sisältö: tarkentuu myöhemmin

19.4.2023 Luottamuksen, luovuuden ja kohtaamisen merkitys
työyhteisöissä ja verkostoissa
Aika: klo 10 - 15, kahvitarjoilu klo 9.30 - 10.00. 
Paikka: Kaakkois-Suomen amk, Paraatikenttä 7, 45000 Kouvola. Paja-rakennuksen
alakerta, FUEL-tila. Ks. erillinen liite. 
Päivän tavoite: 
Sisältö: tarkentuu myöhemmin

xx.5.2023 Tarvittaessa toukokuussa erikseen sovittu päivä

Valmennuksen koordinaattoreiden yhteystiedot:
Piia Kleimola, piia.kleimola@xamk.fi tai p. 050 4730588
Anni Pietarinen, anni.pietarinen@essote.fi tai p. 0403599429

Innostu ilmiöistä!
Monialainen yhteisökehittäjävalmennus



Innostu ilmiöistä!
Monialainen yhteisökehittäjävalmennus

Paja-rakennus on kartassa nro 1. Pysäköinti on ilmaista ja auton voi jättää P1, P2 tai P 3
parkkipaikoille . Kartta löytyy sähköisenä myös täältä:
https://www.xamk.fi/xamk/yhteystiedot-ja-kartat/

 

https://www.xamk.fi/xamk/yhteystiedot-ja-kartat/

