Kauppakamarin johtoryhmävalmennus
10. ja 21.5.2021
Kauppakamarin johtoryhmävalmennus on uusi dynaaminen
henkilökohtaiseen ja ryhmän kehitykseen tähtäävä
valmennuskokonaisuus johtoryhmän jäsenille. Valmennukseen voi
osallistua sekä yksittäinen johtoryhmän jäsen että useampi jäsen
samasta johtoryhmästä. Erityisesti uudet johtoryhmän jäsenet hyötyvät
valmennuksesta, jossa käydään läpi johtoryhmätyöskentelyn perusteet
ja luodaan henkilökohtainen kasvu ja kehityssuunnitelma.

KOULUTTAJAT:
Aarne Kiviniemi, Johdon valmentaja, TM,
Hälsa
Intohimoni on auttaa johtajia ja esimiehiä
näkemään uusia ulottuvuuksia omassa ja
muiden avainhenkilöiden toiminnassa,
käytöksessä ja persoonassa.
Pasi Kouva, Executive Coach, eMBA, Hälsa
Minua sytyttää johtajien ja esimiestsen
coaching ja valmentaminen. Tärkein
tavoitteeni on innostaa asiakkaani itsensä
kehittämisestä. Asiakkaan onnistuminen ja
kehittyminen ovat minulle tekemiseni
mittareita.

Valmennuksen tärkeänä osana on toimivan johtoryhmän alkukartoitus
sekä henkilökohtainen haastattelu. Kahdessa valmennuspäivässä
käydään läpi kokonaisvaltaisesti johtoryhmätyöskentelyä.
Valmennus on tyyliltään proaktiivinen ja osallistujat pääsevät
jakamaan omia kokemuksiaan ja verkostoitumaan keskenään.
Valmennuksen teemoina
• johtoryhmän tarkoitus, roolit ja tehtävät
• strateginen ajattelu
• tehokkaat kokouskäytännöt ja toimintatavat
• innostava tiimityöskentely
• yhdessä oppiminen ja sparraaminen
• itsensä johtaminen
• systeeminen ajattelu
• organisaation ihmiskäsitys

AIKA JA PAIKKA
Aika: 10.05.2021 klo 11.00 - 21.05.2021 klo
16.00 Teamsin välityksellä

Valmennus toteutetaan Kuopion alueen, Pohjanmaan ja LänsiUudenmaan kauppakamareiden yhteistyöllä.

HINTA

Osallistujat pääsevät näin myös verkostoitumaan laaja-alaisesti yli
maakuntarajojen.

Jäsenetuhinta: 795,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 995,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy: Hintaan sisältyy alkukartoitus
ja osallistujan henkilökohtainen haastattelu
(30 min), kaksi valmennuspäivää etäyhteydellä
sekä koulutusmateriaalit

ILMOITTAUTUMISET
Viimeistään 26.4.2021 linkin kautta tai
heidi.nyman@chamber.fi

Ohjelma: Alkukartoitus (toimiva johtoryhmä) ja henkilökohtainen
haastattelu (30 min). Valmentajat sopivat ajankohdan haastatteluun
osallistujan kanssa. Haastattelu toteutetaan etäyhteydellä sovittuna
ajankohtana, n. 1–2 viikkoa ennen ensimmäistä valmennuspäivää.
Osallistujaan otetaan yhteyttä haastatteluajan sopimiseksi.

Valmennuspäivä 1 | 10.5.2021 klo 11.00–16.00
Johtoryhmä suunnannäyttäjänä
• Johtoryhmän tarkoitus, perustehtävä, roolit ja vastuut
• Miten uudistumme ja uudistamme johtoryhmän toimintaa:
strateginen ajattelu, tehokkaat kokouskäytännöt, itsensä johtaminen
• Johtoryhmä suunnan näyttäjänä - organisaation ihmiskäsitys ja
toimintakulttuuri
Valmennuspäivä 2 | 21.5.2021 klo 11.00–16.00
Johtoryhmän työskentely, tiimi ja johtoryhmän jäsenen
henkilökohtainen kasvu
• Työkaluja johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen: strategiset
mittarit, jatkuva uudistuminen
• Voittavan tiimin rakentaminen, yhdessä oppiminen ja sparraaminen,
oppimistiimit
• Henkilökohtainen kasvu ja kehityssuunnitelma - minä johtoryhmän
jäsenenä
Peruutusehdot: Osallistumisen voi perua maksutta neljätoista (14)
arkipäivää ennen ensimmäistä valmennuspäivää. Tämän jälkeen
perutuista ilmoittautumisista laskutamme puolet osallistumismaksusta.
Mikäli henkilö peruu osallistumisen kaksi (2) arkipäivää ennen
tilaisuutta tai sen jälkeen, tai ei saavu paikalle, laskutamme koko
osallistumismaksun.
Oikeudet muutoksiin: Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja
ohjelmanmuutoksiin.
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