
Osaava-hankeverkoston 
päätösseminaari

OHJELMA 
TO 18.5.2017 klo 9–15.15

Patoklubi, Kuusankosken Taideruukki

09.00   Aamukahvit
10.00   Tilaisuuden avaus, aikuispalveluiden johtaja Vesa Toikka,   
            Kouvolan kaupunki
10.10   Verkoston toiminnan ja tulosten esittely
10.30   Tulevaisuustutkija Ilkka Halava,  
            Murrosaika, oppiminen ja sivistys
12.00   Lounastauko (omakustanteinen)
13.00   Paneelikeskustelu: Sivistystoimen rooli kunnissa sote- 
   uudistuksen jälkeen. Yhteistyöstä voimaa muutokseen.
15.00   Päätössanat

Kouvolan kansalaisopiston koordinoimat  
hankkeet Osaava-ohjelmassa 2011–2017

Kouvolan Oppivat Opistot (2011–2012)
Henkilöstön osaamiskartoitukset ja CAF-itsearviointijärjestelmän käyttöönotto

Kymenlaakson Oppivat Opistot (2012–2013)
Opettajien vertaistoiminnan kehittäminen ja tuntiopettajat mukaan  
oman työnsä ja organisaation toiminnan kehittämiseen

Kymenlaakson Oppivat Opinahjot (2013–2014)
Tuntiopettajien pedagogisen osaamisen, monikulttuurisuusosaamisen  
ja tietoteknisen osaamisen vahvistaminen

Osaavien yhteispeli (2014–2015)
Dialogisuuden lisääminen, tuotteistaminen ja toiminnan vaikuttavuus,  
turvallisuus, sähköisten oppimisympäristöjen käytön tukeminen

Osaavat yhteistuumin (2015–2016)
Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen (osaamiskartoitukset, vertais- 
mentorointi yli organisaatiorajojen), laatutyö ja toiminnan vaikuttavuus

Osaavat eteenpäin (2016–2017)
Verkoston jatkosta sopiminen, verkostotapaamisten käytännöt,  
hanketoiminnan tulosten koonti 2011–2017

Yhteistyössä



Pääpuhuja
ILKKA HALAVA (tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja ja toimitusjohtaja)
Ilkka Halava on tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja ja Prime Frontier 
Oy:n sekä Future Works Oy:n toimitusjohtaja.
”Hän on asiantunteva ja valovoimainen puhuja, valmentaja ja monen  
organisaation luottosparraaja. Sosiokulttuurisen tutkimuksen ja sovel-
tavan tulevaisuustutkimuksen välineillä Halava tekee tulevaisuuden 
kehityskuluista ymmärrettävää päätöksentekomaastoa ja ohjaa uusien 
mallien, konseptien ja läpimurtojen tekijöitä löytämään omat maalinsa 
– ja saavuttamaan ne.”

Paneelikeskustelijat
LEENA KAIVOLA (toimitusjohtaja, rehtori, KVLAKK)
KM Leena Kaivola on Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen toimitusjohtaja 
ja rehtori vuodesta 2012. Opettajan uransa hän aloitti peruskoulun 
yläasteelta. Hän on toiminut Suomen Urheiluopistossa vt. rehtorina ja 
vararehtorina sekä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa 
suunnittelijana. Kaivola on Aikuiskoulutusjohtajat ry:n sekä Sivistystyönan-
tajien hallitusten jäsen ja aiemmin ollut useiden OKM:n työryhmien jäsen.

HARRI KIVELÄ
Harri Kivelä on Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja. Hän on toiminut 
vuodesta 2009 Kouvolan kaupungin elinkeinojen ja elinvoiman kehittä- 
mistehtävissä ja sitä ennen 10 vuotta Kouvolan seudun kuntayhtymän 
elinkeinotoimessa.

ISMO KORHONEN
KM Ismo Korhonen on Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten palvelujen 
johtaja. Hän on toiminut kunnallishallinnossa ja siihen liittyvissä muutos-
prosesseissa Kouvolan seudulla vuodesta 2003 lähtien.

TIINA LUHTANIEMI
Tiina Luhtaniemi on Kouvolan teatterin johtaja ja uusi kouvolalainen 
marraskuusta 2016 lähtien. Hän on toiminut teatteriohjaajana vuodesta 
1986, teatterinjohtajana Savonlinnan teatterissa vuosina 2005–2015. 
Luhtaniemi on myös Taiteen edistämiskeskuksen Kaakkois-Suomen taide-
toimikunnan jäsen.

LEENA RUOTSALAINEN
Leena Ruotsalainen on Kotkan kaupungin nuorisotoimenjohtaja. Hänen 
suosikkejaan ovat mm. lasten ja nuorten kulttuuri, Kotkan kaupungin- 
teatteri, kansalaisaktivismi ja demokratia. Pään tyhjennyksen Ruotsalai-
nen hoitaa avannossa ja lenkkipoluilla.

MATTI TIEAHO
KTM Matti Tieaho on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimituksen 
esimies. Hän harrastaa musiikin tekoa ja kirjallisuutta.

JUKKA-PEKKA UJULA
Jukka-Pekka Ujula on ollut Porvoon kaupunginjohtajana vuodesta  
2009 alkaen. Hän on toiminut aikaisemmin useissa johtavissa  
kunnallisissa ja maakunnallisissa tehtävissä mm. hallintopäällikkönä, 
elinkeinojohtajana ja apulaiskaupunginjohtajana.

Paneelin vetäjä
JAANA NUOTTANEN
Jaana Nuottanen on humanisti ja valtiotieteilijä, jolla on noin 25 vuo-
den kokemus kouluttajana, koulutussuunnittelijana, yrittäjänä, konsult-
tina, poliittisena avustajana ja erilaisten organisaatioiden johdossa. 
Nuottanen on vaikuttanut useissa järjestöissä ja kunnallis- ja valtion- 
hallinnon työryhmissä. Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtajana  
hän on toiminut vuodesta 2010 alkaen.
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