Lapuan hiippakunnan johtamisen päivät 1.-2.9.2020,
Himos, Jämsä

Osallistujat:

Lapuan hiippakunnan kirkkoherrat, taloudesta ja hallinnosta
vastaavat sekä johtavat kappalaiset, johtavat sairaalapapit ja
perheasian neuvottelukeskusten johtajat (kirkkoherroja pyydetään
varmistamaan, että kaikki seurakunnasta mukaan kutsuttavat ovat
saaneet kutsun)

Ilmoittautuminen:

14.8.2020 mennessä seuraavan linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/EP/B0A2C4EB1C92C54A

Osallistumismaksu:

140 €. Laskutetaan ilmoittautumistietojen mukaisesti.

Kokouspaikka:

Himos Areena. Säyryläntie 445, 42100 Jämsä.
Jos Korona-pandemiatilanne pahenee, erilaisia rajoituksia
kokoontumisiin tulee, niin silloin johtamisen päivät toteutetaan
soveltuvin osin Teams-sovelluksen välityksellä tai muulla sopivalla
tavalla. Muutoksesta ilmoitetaan elokuun aikana.

Majoittuminen:

Mökkien/huviloiden ja hotellin varausohjeet ovat ohjelman lopussa.
Majoitus maksetaan suoraan Himokselle varauksen yhteydessä
saatujen ohjeiden mukaan.

Mitä on kirkon työn uusi normaali?
Tiistai 1.9.
Päivän isäntänä tuomiorovasti Matti Salomäki
8.30

Aamukahvit Jämsän seurakuntatalolla. Koskentie 30 C, 42100 Jämsä.

9.15

Viikkomessu Jämsän kirkossa, vastuuvuorossa Pohjoisen Keski-Suomen
rovastikunta. Kirkko sijaitsee seurakuntakeskuksen läheisyydessä.

10.45

Tervetuloa, piispa, tuomiorovasti ja kapitulin väki
Himos Areena. Ohjeet majoittautumiseen.
Pisteistä poluksi, lapsen elämän polku aikuisuuteen seurakunnan yhteydessä ja
työntekijän selkänoja toiminnan tueksi, Mirca Mäensivu-Puukko

11.30

Lounas

13.00

Kenellä on kirkon avaimet vai Sometilin tunnukset?
Digiloikka otettiin ja virtuaalinen ympäristö on nyt kaikille totta, millaiseksi meidän
tulisi se nyt luoda? Mitkä ovat seuraavat askeleet?

14.00

Viisaus ja myötätunto johtamisessa, TT Jenni Spännäri,
https://www.jennispannari.fi/ (Jenni Spännäri toimii tutkijana, Helsingin ja Itä-Suomen
yliopistoissa sekä kesästä alkaen myös Åbo Akademissa. Hän on perehtynyt erityisesti myötätunnon,
viisauden ja elämänkokemuksen teemoihin niin työssä ja organisaatioissa kuin elämässäkin.)

15.00

Kahvi

15.30

Viisaus ja myötätunto johtamisessa -työskentely jatkuu

17.00

Ulkoilua, lepoa, pohdintaa ja muuta tarpeellista mukavaa

19.00

Päivällinen, Ravintola Liiteri
Illan emäntänä ja iltahartaus: asessori Elina Tourunen

Keskiviikko 2.9.
Päivän isäntänä pappisasessori Ari Auranen
8.45

Aamurukous, asessori Ari Auranen

9.00

Mikä on kirkko? piispa Simo Peura

10.15

Tiimijohtaminen, Jämsän seurakunnan johtotiimi
Kirkkoherran ja talousjohdon työtaakka kasvaa, etenkin kun johdettavaksi tulee
yhä suurempia yksiköitä. Voisiko tiimijohtaminen olla yksi mahdollisuus
johtamistaakan jakamiseen?

12.00

Lounas

13.00

Talousresurssit ja rakennemuutostodellisuus, Tuomas Hemminki

14.00

Omasta ja työyhteisön jaksamisesta huolehtiminen, Jukka Helin ja kapitulinväki

15.00

Hanketyö ja -työntekijä ja KirVesTesin työaikalain tulkinta,
Tuomas Hemminki & co

15.30

Päätössanat, piispa Simo Peura
Päätöskahvi

Majoittuminen
Johtamisen päiville on varattu majoituskiintiö tarjoushinnoin HimosLomilta. Tarjoushinnat
koskevat lähes 170 erikokoista mökkiä ja huvilaa sekä huonemajoitusta, ja ovat voimassa 14.8.
saakka.
Himoksen Keskusvaraamo palvelee sopivan majoituksen varaamisessa ja vastaa kaikkiin majoitusta
koskeviin tiedusteluihin. Keskusvaraamosta saat myös sopivien majoitusvaihtoehtojen esittelyn
sekä tarjoukset. He esittelevät sopivia vaihtoehtoja puhelimessa ja/tai sähköpostissa sekä
lähettävät linkkejä mökki- ja huvilamahdollisuuksista yhdelle tai useamman hengen ryhmälle.
Mökeissä ja huviloissa on mahdollisuus vaikka pieniin neuvotteluihin eri ryhmien kanssa, jos siihen
on tarvetta. Himoksen hotelli on pieni ja vaatimaton, sieltä riittää huoneita vain muutamille.
Varaaminen tapahtuu puhelimitse tai sähköpostitse. Ilmoita varatessa tunniste Johtamisen Päivät.
HimosLomien myyntipalvelu palvelee ma-pe klo 9 – 17 (myös kesällä), varaukset puhelimitse:
020 711 9200 tai himoslomat@himoslomat.fi.
Majoituksen maksu suoritetaan suoraan HimosLomille.

