Tule ottamaan

Tulevaisuussalkku
haltuun
Suositut ennakointikoulutukset jatkuvat
syksyllä 2019!
Jatkuvan muutoksen maailmassa tarvitaan historia- ja nykytiedon lisäksi näkemystä
tulevaisuuden mahdollisista kehityskuluista. Ennakointitietoa hyödynnetään
esimerkiksi päätöksenteossa ja suunnittelussa. Ennakointiosaamisen kehittäminen
parantaa jokaisen kykyä havainnoida aktiivisesti toimintaympäristöä, analysoida
muutoksen suuntia sekä ottaa tilannekuva- ja tulevaisuustieto haltuun päivittäisessä
käytännön arjessa.
Etelä-Savon maakuntaliiton Esavoennakoi 360° -hanke järjestää syksyn 2019 aikana
kolme iltapäivän mittaista tulevaisuuskoulutusta Mikkelissä. Koulutukset on
suunnattu kaikille ennakoinnista ja tulevaisuustyöstä kiinnostuneille henkilöille
ja ne ovat maksuttomia. Koulutusten vetäjät ovat oman osaamisalueensa
huippuasiantuntijoita. Asiantuntijaluentojen lisäksi koulutukset sisältävät
vuorovaikutteisia osioita, joissa valikoituja teemoja työstetään edelleen erityisesti
Etelä-Savon kontekstissa.
Osallistua voi yhteen tai useampaan koulutukseen. Koulutuksiin osallistuminen ei
edellytä pohjatietoja tai aikaisempia opintoja. Koulutukseen osallistujilta kerätään
ilmoittautumisen yhteydessä ESR -henkilötietolomakkeet. Ilmoittautuminen tapahtuu
sähköisesti ao. linkkien kautta. Kuhunkin koulutukseen ilmoittaudutaan erikseen.
Ilmoittautumistietoja pääsee muokkaamaan jälkikäteen sähköpostiin toimitettavan
vahvistusviestin kautta.

Tulevaisuusosaamista ja työvälineitä kaikille
ennakoinnista kiinnostuneille!

Tulevaisuussalkku
haltuun
Koulutusten tiedot ja ilmoittautumislinkit:
Tulevaisuussalkku haltuun 1
to 3.10.2019 klo12-15 Tiedolla johtaminen aluekehittämisessä
tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen käsitteistä
tietojohtaminen maakunnissa
tietojohtamisesta välineitä (johtamis)työn tueksi
tiedosta keskusteluksi ja keskustelusta toiminnaksi
Kouluttaja: Harri Laihonen, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, FT, KTM
Paikka: Kyyhkylä, os. Kyyhkyläntie 6 A, 50700 Mikkeli, Hotelli Rusthollin kokoustila
Ilmoittautuminen 19.9. mennessä: https://www.lyyti.in/Tulevaisuussalkku_haltuun_1
Tulevaisuussalkku haltuun 2
to 7.11.2019 klo 12-15 Aluetalouden tilannekuva aluekehittämisen tukena
alueellisen taloustiedon tietokannan hyödyntäminen Etelä-Savossa
aluetalouden tilannekuva
maakuntien menopaineet
kansantalouden tulevaisuusnäkymät ja aluetalous
Kouluttaja: Juha Honkatukia, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, KTT
Paikka: Suomen Nuoriso-opisto, Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli, seminaarisali
Ilmoittautuminen 24.10. mennessä: https://www.lyyti.in/Tulevaisuussalkku_haltuun_2
Tulevaisuussalkku haltuun 3
ti 3.12.2019 klo 12-15 Paikkariippumattomuus aluekehityksen resurssina
paikkariippumattomuus, paikkaperustaisuus, monipaikkaisuus, kausiväestö
paikkariippumattomuus resurssina ja mitä se vaatii aluekehittämiseltä?
kausiväestön merkitys palveluiden ja alueidenkäytön suunnittelussa
onko paikkariippumattomuus Etelä-Savolla mahdollisuus vaiko uhka?
Kouluttaja: Olli Lehtonen, erikoistutkija, FT, Luonnonvarakeskus
Paikka: Saimaa Stadiumi, Raviradantie 22b, 50100 MIKKELI, Vire-kokoustila
Ilmoittautuminen 19.11. mennessä: https://www.lyyti.in/Tulevaisuussalkku_haltuun_3
Koulutusten yhteyshenkilöinä toimivat Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointiasiantuntijat:
Hanna Kautiainen, hanna.kautiainen@esavo.fi, 044 - 770 0519
Niina Kuuva, niina.kuuva@esavo.fi, 040 - 668 4651
esavoennakoi.fi

