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Savon Villin Lännen luottamushenkilöiden tiedot ja taidot kuntoon
Koulutus toteutetaan 5. osiossa (2 x 45min), voit valita osallistututko koulutuksiin:
• paikan päällä
• kokoonnutteko yhteiseen kokoustilaan
• omalta koneelta
Webinaarien materiaalit toimitetaan ennakkoon, mikäli mahdollista. Tilaisuudet nauhoitetaan ja ne ovat katsottavissa 2
viikon ajan webinaarin jälkeen.
Ilmoittautuminen koulutuksen eri osioihin on PAKOLLINEN, jotta osaamme valmistella sopivan kokoustilan ja saamme
sähköisen osallistumisen linkit tehtyä. Ilmoittautuminen 9.8. mennessä osoitteessa:
https://savogrow.typeform.com/to/hC5ms7R6 tai nettisivuilta www.savogrow.fi
LISÄKSI Yhteisten webinaarien jälkeen kukin kunta järjestää kuntakohtaisen työpajan 2–3 h. (Kasvokkain tapahtuvan
työpajan fasilitoivat Toni Auvinen ja Sanna Kauvosaari). Työpajapäivät pidetään klo 17–20 seuraavina ajankohtina: 28.9.
Vesanto, 29.9. Pielavesi, 12.10 Keitele, 13.10 Rautalampi, 14.10 Tervo, 26.10 Suonenjoki
1. OSIO: Luottamus ja hyvä hallinto 11.8.2021 klo 17.30–19.30, Suonenjoen Futuria
Kouluttaja YTM Toni Auvinen, Avarasti Oy
• lainmukaisuus ja eettismoraaliset periaatteet
• kuntavaikuttamisen ja päätöksenteon vastuullisuus
• luottamuksen rakentaminen
• kuntalaisen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien tukeminen
• Luottamushenkilönä viestimisen ABC
• Luottamushenkilön oleelliset vaikuttamisen paikat (läpikäynti)
2. OSIO: Kuntahallinnon toimivaltasuhteet 26.8.2021 klo 17.30–19.30, Tervon yritystalo
Kouluttaja Ida Sulin, Suomen Kuntaliitto
• johtamisjärjestelmän rakenne (toimielimet, konsernirakenne, yhteistoimintaorganisaatiot, alueelliset
toimielimet, hallitustyöskentely, myös yhteiskehittämisen agendaa/arvot)
• toimielimen puheenjohtajan tehtävät, asema ja rooli
• Duaalimallin johtaminen (poliittinen johtaminen vs. operatiivinen johtaminen
• Kokoustyöskentely - etiikkaa ja sujuvaa vuorovaikuttamista
• julkisuus ja tietosuoja (miksi teemme niin kuin teemme?, luottamushlön vastuut ja rajat ko. asiassa)
3. OSIO: Kunnan taloudenhoidon periaatteet 9.9.2021 klo 17.30–19.30, Pielaveden valtuustosali
Kouluttaja Kuntatalouden asiantuntija Sanna Lehtonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Tavoitteena realistinen budjetti – budjetointi
• Miten luen tilinpäätöstä - mitä kertovat talouden tunnusluvut?
• Verotus
• Valtionosuudet
4.

OSIO: Osallisuus osana kansanvaltaa 23.9. 2021 klo 17.30–19.30, (mahdollisuus seurata omassa kunnassa yhdestä tilasta tai kotikoneelta) Kouluttajana Ville Keränen, Heikki Skyttä ja Seija Korhonen, SavoGrow & Mansikka ry
• Osallisuuden merkitys
• Osallisuuden kanavat edustuksellista demokratiaa täydentämässä
• onnistumisia osallisuustyössä muualla Suomessa – esimerkeillä innostusta
5. OSIO: PUHEENJOHTAJILLE 16.8. 2021 klo 17.30–19.30, (mahdollisuus seurata omassa kunnassa
yhdestä tilasta tai kotikoneelta) Kouluttaja YTM Toni Auvinen, Avarasti Oy
Toimielimen puheenjohtajan tehtävät, asema ja rooli
• Hyvät käytänteet, millainen on hyvä puheenjohtaja
• Kuntalakiin ja hallintosääntöön tutustuminen
• Kokoushallinnan tunteminen (prosessit, myös sähköiset kokoukset)

