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Annele Heikkilä, Osaamisen kehittiimispäällikkö,
Boliden Kokkola. Minulla on vahvaa
tunnejohtamisen osaamista,
jota olen kehiftånyt läpi yli 20 vuotisen
työurani työskennellessäni erilaisten
ihmisten kanssa.Osaamisen johtamisessa
korostuu aitous ja rehellisyysja on tårkeäå,
ettå uskomme ihmisten laitoihin ja kykyihin
jo ennen kuin he itse uskallavat uskoa itseensä.
lntohimoni on yhdistäå raskasteollisuus
pehmeiden aruojen kanssa ja Ekentaa siten
työpaikaslåni unelmien työpaikka.

Jennie Eltuing (KTT) toimii Centria-ammattikorkeakoulun
opetusjohtajana ia vararehtorina. Hån vastaa
ammattikorkeakoulun opetuksen henkilöstön, talouden ia
sfategian johtamis€sla. Hän on aiemmin työskennellyt
TK|-johtajana, tutkijana ja yrityskehittåjänå. Hänellä on
pitkå kokemus aluekehittåmisstå, innovaatioympåristöjen
kehittämisestä ja stElegisesta suunnittelusta. Hän on
toiminut 10 vuotta eri johtotehlävisså. Jennie on innokas
kehittäjä, joka nauttii haasteista ja uskoo, ettii yhteistyö
ja oppiminen ovat avaimia onnistuneeseen muutokseen.
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Kokenut maahanmuulajian opetlaja,
työyhteisöijen kehittåjä ja hankkeiden
vetäjä sekä ammattiopetbjien kouluttaja.
Asiantuntijuutta ja innostusta erityisesti
toisessa maassa hankitun osaamisen
lunnistamisesta, kulttuuritietoisesta
opetuksestå ia ohiauksesla.
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Teräsrunkoisia halleja Pohjanmaalla
valmistava Best-Hall kehitlåä johtamiskulttuudaan
entistä ihmislåhtöisemmåksi. Yrityksen esimiehet
työstiivåt johtamig ja vuo.ovaikutustaitojaan muun
muassa Lapin yliopisto$a kehitetyn henkilöstötuottavuutia
paranlavan tekoålypelin avulla. Panostukset ovat jo
vaikuttaneet työhyvinvointiin ja henkilöstön suorituskykyyn. 
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Monet yritykset uskovat olevansa kette.iå.
Milå oikeasti larkoittaa ketterä toiminta tai oppiminen?
Miten ketteryys vaikuttaa tuotiavuuteen?
Ketteryys edellytkiä muutoksia yrityksen johdon,
työntekiiöiden ja asiakkaiden jokapåivåtseen tojmintaan.
Näin toimittaessa voidaan saavuttaa suuria hyötyjä kuten
aikaansaada laadukkaampaa cppimista. '1i- i i :;rlrJr.r;j,!l;rr,:ll
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Videotuotantoyhtiö Hiutale Filmsin yrittäjä, Kitnnoslunut
verkostoatumisesta uusii ihmisiin, mielenkiintoisista

bisneksistä sekå Lapasta.Case esimerkkinä esitellään
palvelu, Joka myyntiin ennen kuin sitå oli edes keksitty

Kun tiimi luottaa omaan ammattilaitoonsa, oppimiskykyynsä
ja kykyyn luoda uutta,voi ottaa harppauksittain kehitysasketia.

ivliksj ei oppisipäivitläin edes våhän, jotta voisr aina
toimittaa våhän parempaa tuotetta tai palvelua?

Leenamaija Otialalla on pitkä kokemus osaamtsen kehittåmisestä.
oppimisesta ja johtamisesta. Hän on toiminut yli 30 vuotta toinen

jalka akateemisessa maailmassa ja toinen käytännön työelåmässä.
Akateeminen maailma on sisåltänyt opetus- ja tutkimustehtäviå
sekä Aaltsyliopistossa että lvletropolia AMK:ssa ja vierailevan

luennoitsijan tehtäviä lukuisissa suomalaisissa ja kansainvålisissä
korkeakouluissa ja Business Schooleissa. Otala on ollut mukana
monissa tulevaisuuden osaamistia kästttelevissä tutkimukstssa,
toiminut kymmenissä organasaatioissa osaamisen johtamisen ja

oppimisen asaantuntijana yritysten hallituksista tehtaisian.
Hän on julkaissut yli kaksikymmentå kirjaa, joista suuri osa on

käsitellyt osaamista ja oppimista.
Kaija Kähåri-Wiik (KM) toimii
KesktsPohjanmaan kesäytiopislon rehtorina.
Hän vastaa sen yleishallinnosta, talous- ja
henkilöstöhallinnosta sekä
koulutussuunnittelusta. Hånellä on pitkä kokemus
ammatillisen koulutuksen kehlttåmisestä ja hån on
nåhnyt elinikäisen oppimisen merkityksen työn,
teknologian ja yhteiskunnan muutoksissa. Hän
on toiminut 20 vuotta en johtotehtävrssä.
Kaia kuuntelee, kyselee ja kannustaa.
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Erkki Kerola, kyberuhkien opiskelija ja
tiedonvälittåjä. Työpolku on polveillut
rikostutkimuksen kautta poliisijohtoon.

Yrityksemme Pietilän Peruna viljelee.
pakkaa ja markkinoi perunan itse.
Olemme halunneet aktiivisesti kehittäå
yrityksen toimintaa ia hakeneet
uusia ajatuksia sekå suuntia, kuanka

olla entisG kilpailukykyisempi jatkossa.
Myös maatalouden harjoltlaminen on
nykyåån t?iyttii liiketoimintiaa, ja
onneksi tähän on havahduttu myös
koulutuksen tarjonnan suhteen.
Låhialueella onkin ollut hyviå
koulutuksia ta4olla kehittämäån
liiketoimintaa, ja erilaiset verkoslot
ovat myös anlaneet uusra näkdkulmia.
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Sanjan sydän sykähtelee osaamrspolitiikan ja
elinikäisen oppimisen kysymyksiile ja on

työskennellyt enemmän ja våhemmän näiden
asioiden parissa sekä järjestöissä että koulutuksen

ta4oajilla Suomessa ja Norjassa. Sanjan sydän
on viame aikoina sykåhdellyt erityisesti silloin kun

puhe kääntyy järjestelmien srjaan oppimrseen
ja Eiihen, miten mahdollistetaan inklusiivjnen

oppiminen työssä, kouluiuksessa, harrastuksissa
ja rhan arjessa. Työkseni pohdiskelen näitä

samoja teemoja KT Kuntatyönantajilla.
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Johtaja

Hakija/vireillepanija lrma Ikäheimo

Asia

Tarkempi selostus asiasta

Päätös

Tiedoksi

Päiväysjaallekirjoitus 13.3.2020

OIKAISUVAATIMUS

OllapaPomo 2025 l-seminaarin peruminen

Koronavirusepidemiaan li ittyen hal lituksen j a THL :n suos itusten
mukaisesti yli 500 henkilön tilaisuudet perutaan ja pienempien tapahtumien
perumista on syytä harkita vakavasti. Koulutusyhtymä on ohjeistanut
suuriin yleisötilaisuuksiin liittyen, eftä Kpedussa tilaisuuden järjestäjän
hrlee neuvotella asiasta yhtymajohtajan kanssa, joka päättiiä asiasta
yhteisen harkinnan perusteella.
12.3.2020 klo 16.00 mennessä usealta tapahtumaan lupautuneelta taholta oli
tullut peruutuksia koronatilanteen vuoksi. Koronariskin ja peruutusten
vuoksi tapahtuma päätettiin peruuttaa. Jo valmistelluista esityksistä
EVE-hanke tuottaa koosteen, joka toimitetaan ilmoittautuneille kevåiän
aikana.

K ou I utusyhtymässä laaditun o hj ei stuksen j a yhtymäj ohtaj an j a
proj ektihenkilöstön yhteisen harkinnan perusteella 19.3.2020 pidettäväksi
suunniteltu OllapaPomo 2025 t perutaan.

EVE-hanke, intra
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Tämä asiakirj a on siihköisesti allekirj oitenu
Liisa Sadeharju
Johtaja

Tähän päätökseen voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymiin hailitukselle (osoite N?irvilänkatu 8, 67100 KOKKOLA). Oi-
kaisuvaatimus on tehtävä l4 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Siitä
on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän allekirjoitemava.


