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KESKI-SUOMEN TULEVAISUUSFOORUMI XV
Aika: 17.5.2018 klo 9.00–14.45
Paikka: Gradia, auditorio Oivallus, Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Tulevaisuus on jo täällä. Asiat muuttuvat kiihtyvällä nopeudella ja kietoutuvat
entistä monisyisemmin toisiinsa. Kehittäminen vaatii jatkuvaa havainnointia
tästä hetkestä ja tulevaisuudesta. Ketterästi kokeilemalla löydetään uusia
ratkaisuja. Valjasta kaikkien osaaminen ja luovuus yhdessä menestymiseen!
Ilmoittaudu 10.5.2018 mennessä:
https://my.surveypal.com/KStulevaisuusfoorumi-kevat2018
Foorumin www-sivut: http://bit.ly/1SwccAA
Foorumiin mahtuu 150 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilaisuus on maksuton, mutta peruuttamattomasta poisjäännistä (no-show)
laskutetaan 50 euroa.

#kstulevaisuus

Foorumin järjestää Keski-Suomen tulevaisuusryhmä.
Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Kari Pirinen
aluekehitysasiantuntija Kirsi Mukkala

kari.pirinen@keskisuomi.fi
kirsi.mukkala@keskisuomi.fi

p. 040 595 0008
p. 040 595 0002

strategiapäällikkö Eija Heinonen

eija.heinonen@ely-keskus.fi

p. 0295 024 658

(mahdolliset peruutukset)

TORSTAINA 17.5.2018

OHJELMA

9.00–9.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30–9.45

Avaus: Miten luodaan kokeileva ja innovatiivinen maakunta?
Maakuntajohtaja Tapani Mattila, Keski-Suomen liitto ja
Ylijohtaja Pasi Patrikainen, Keski-Suomen ELY-keskus

9.45–10.15

Kokeile ja kehity tulevaisuuteen
Erityisasiantuntija Johanna Kotipelto, Valtioneuvoston kanslia

10.15–11.00

Collaborative Creativity - how to get the best ideas from an organisation?
Chief thinker Dave Birss, RIGHTthinking.co

11.00–11.50

Kaikkien aivot käyttöön! Yhteiskehittäminen on jatkuvaa oppimista
yhdessä
Toimitusjohtaja, oppimismuotoilun ja johtamisen valmentaja Vilma Mutka,
Mukamas Learning Design Oy

11.50–12.35

Lounas (omakustanne)

12.35–13.35

MOKA voi olla lahja
Caset ja keskustelua

13.35–14.05

Yhdessä enemmän - enemmän yhdessä
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki

14.05–14.45

Kahvit, vapaata verkostoitumista ja tutustumista kokeiluhankkeisiin

14.45

Foorumi päättyy

Ohjelman juontaa Johanna Kotipelto.
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Johanna Kotipelto
Kokeilunpaikka.fi:n emo. Kokeileva virkamies lainassa Valtioneuvoston
kansliassa Verohallinnosta. Ihmiskeskeinen dataintoilija ja tekoälykkö.
Dave Birss
Dave Birss is a man on a mission. He spent a large chunk of his career as
the Creative Director of some of the UK’s biggest and best advertising
agencies, including OgilvyOne, McCann Worldgroup and Poke. Now he’s
focused on demystifying creativity to help individuals learn new skills and to
help companies use fresh thinking to achieve better results. Audiences leave
Dave’s sessions with new insights into the transformative power of ideas.
Most importantly they come away understanding that creativity isn’t a
mystical process, it’s practical skill that should be embedded in
organisations and used to add real business value.
Vilma Mutka
Vilma on innostava valmentaja ja fasilitaattori, joka on lähes 20 vuoden ajan
tuonut tuhansia ihmisiä yhteen, kohtaamaan, kehittämään ja oppimaan
yhdessä. Hän uskoo, että dialogi ja tarinoiden jakaminen yhdistettynä
kokeiluihin ja toimintaan tuottaa parasta tulosta yhteisöjen kehittämisessä.
Vilma herättää ajatuksia myös puhujana, mm. ”oppimisen SLUSHsissa”,
Dare to Learn –tapahtuman päälavalla 2017 teemalla ”Let your People
Learn!”. Vilma on opiskellut Master of Business -tutkinnon Victoria
Universityssä Melbournessa ja ammatillisen opettajan opintoja JAMKissa.
Pirkko Melville
FT, KTM Pirkko Melville, Jyväskylän kaupungin tutkimus- ja
kehittämispäällikkö tunnetaan innostavasta tulevaisuussuuntautuneesta
otteestaan kaupunki- ja aluekehittämiseen. Taitavana verkostotoimijana ja
-johtajana sekä entisenä luovan alan ammattilaisena kokeilukulttuuri ja
yhteiskehittäminen, samoin kuin ilmastomuutoksen haasteiden taklaaminen
resurssiviisaudella, ovat erityisen lähellä hänen sydäntään.
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