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Tommi Gustafsson
Innotiimi

Tommi Gustafsson, Innotiimi. Vihreä sali klo 9:30 – 10:45

ASIANTUNTIJOIDEN VAI IHMISTEN JOHTAMISTA?
Jari Ylitalo, Aalto PRO. Punainen sali klo 9:30 – 10:45 

KUINKA RAKENNAT HUIPPUORGANISAATION HYÖDYNTÄMÄLLÄ LUONTAISIA RYHMIÄ 

Mikä tekee yrityksistä kuten Amgen, Intel ja American Express niin menestyksekkäitä? 
Heimot – ryhmät, jotka luontaisesti muodostuvat yrityksessä – ovat onnistumisen 
salaisuus. Tule minikoulutukseen kuulemaan, kuinka voit hyödyntää heimojohtajuutta 
(Tribal Leadership) rakentaaksesi huippuorganisaation omasta yrityksestäsi. Tommi 
Gustafsson on toiminut konsulttina yli 20 vuotta. Innovatiivisuus, johtajuus ja 
tiimien toiminnan kehittäminen ovat jo pitkään olleet lähellä hänen sydäntään.

KESKITY OLEELLISEEN TUOTTAVUUDEN KEHITYKSESSÄ!
Kati Järvinen ja Marita Malinen, Business Coaching Center. Sininen sali klo 9:30 – 10:45 

KUUNTELEN, SIIS JOHDAN – INNOSTAVAN JOHTAJAN VIESTINTÄ 
Jouko Marttila, Aleksin Kaiku. Punainen sali klo 11:15 – 12:30

Jokaisen johtajan pitäisi viettää päivä hississä! Tule kuulemaan, miksi. Kulmahuoneen 
kyykyttäjän aika johtajana on ohi. Tule oppimaan nykymaailman johtajan viestintää, 
jossa tarvitaan innostavaa esiintymistä, valmentavan johtamisen taitoa ja sosiaalisen 
median välineitä. Viestintätoimisto Aleksin Kaiun partneri Jouko Marttila näyttää, miten 
selviät tästä käytännössä. Marttila on kokenut toimittaja, viestintäpäällikkö ja valmentaja, 
jonka erikoisosaamista on johdon sparraus esiintymisessä ja esimiesviestinnässä.

TALENT DEVELOPMENT – TEE TÄMÄN PÄIVÄN POTENTIAALISTA HUOMISEN OSAAJIA
 Riitta Lumme-Tuomala, Aalto University Executive Education. Vihreä sali klo 11:15 – 12:30

ESIMIES TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄJÄNÄ
Maija Vattulainen, Työterveyslaitos. Sininen sali klo 11:15 – 12:30

Mistä kokonaisvaltainen työhyvinvointi syntyy? Miten johto ja esimiehet voivat tukea työhyvinvointia 
ja tuottavuutta kestävällä tavalla? Johtamisjärjestelmän toimivuus ja yhteistyö henkilöstöhallinnon, 
työterveyshuollon ja johdon välillä luovat työhyvinvoinnille perustan. Ratkaisevassa roolissa on silti 
esimies itse ihmisten johtajana. Tule hakemaan herätteitä omaan johtamiseesi ja 
organisaatiosi kehittämiseen! Luennoitsijana on tiimipäällikkö, organisaatiokonsultti 
FINOD, työterveyspsykologi Maija Vattulainen Työterveyslaitokselta.

Tule minikoulutukseen kuulemaan tulevaisuuden johtamisesta. Vetäjänä Aalto EE:n 
Riitta Lumme-Tuomala (KTM, EMBA), joka on osallistunut useisiin young potential 
-ohjelmiin suunnittelijana ja kouluttajana ja toiminut mentorina ”yritys 2.0”:aan liittyvissä 
projekteissa. Häntä on haastateltu useisiin julkaisuihin aiheesta y-sukupolvi, josta hän 
on myös kirjoittanut artikkeleita ja bloggaa esim. Aalto EE:n sivuilla.
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johtajana. Luennoitsijana on Jari Ylitalo, joka toimii Aalto-yliopistossa tutkijana ja 
johtamisen kehittämisen asiantuntijana. Useissa organisaatioissa valmentamassa 
ollut Ylitalo viimeistelee väitöskirjaansa johtajuuskoulutuksen vaikuttavuudesta. 

Asiantuntijat ovat omanlaisiaan johdettavia. Vai ovatko? Johtaminen rakentuu vastavuoroisesti 
johtajan ja johdettavan välille. Toimivaa johtamissuhdetta ei voi rakentaa kikkojen varaan, vaan 
luottamus luodaan yhdessä ja ajan kanssa. Tule hakemaan ne eväät, joita tarvitset asiantuntijoiden 

Tämän minikoulutuksen teemana on henkilöstötuottavuus sekä henkilöstön 
sitoutuminen ja motivaatio työelämänkaaren eri vaiheissa. Tule ideoimaan miten lisäät 
henkilöstösi halua antaa parhaansa vaikeinakin aikoina. Haastamme sinut pohtimaan 
miten vahvuuksiin keskittynyt valmentava johtaminen vaikuttaa voittajatunnelmaan ja 
viivan alle. Business Coaching Center on coaching-osaamiskeskus ja alan edelläkävijä. 
Kati Järvinen ja Marita Malinen ovat henkilöstötuottavuuden asiantuntijoita.



 

Antero Halmela, Wiltrain Consulting. Punainen sali klo 13:30 – 14:45
LEADER VAI MANAGERI – VAI MOLEMPIA?

AISTIT AUKI! – VIESTI TEHOKKAASTI, ESIINNY EDUKSESI
Annukka Turunen ja Nenne Amnell, Algu. Vihreä sali klo 13:30 – 14:45

Koetko jääväsi alakynteen kansainvälisillä areenoilla? Etkö saa viestiäsi perille haluamassasi muodossa? 
Tule kuulemaan, kuinka teet itsestäsi kansainvälisessä seurassa suvereenisti tablaavan kieli- ja 
kulttuuritaitoisen organisaatiosi edustajan. Traditional methods no longer satisfy the demands of modern 
business. Learn how to use ”blended” approach to strengthen your talents. Combining e-learning with 
classroom learning works! Kieli- ja kulttuurikoulutusyritys Tekmilin omistajat Sari ja 
Zoran Kanti-Paul ovat palanneet maailmalta auttamaan suomalaisia pärjäämään 
työelämän uusissa vaatimuksissa.

KIELEN OSAAMINEN EI RIITÄ. SILLÄ PITÄÄ MYÖS VAIKUTTAA! 
Sari ja Zoran Kanti-Paul, Tekmil. Sininen sali klo 13:30 – 14:45
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Esimiehiltä odotetaan tuloksia, mutta tutkimusten mukaan menestyvässä organisaatiossa koetaan myös 
korkeaa tyytyväisyyden tunnetta. Tässä minikoulutuksessa esitellään Wilson Learningin kehittämä malli, joka 
tarjoaa ajatuksia ja konkreettisia työkaluja onnistumiseen. Opit tukemaan työyhteisöäsi viiden käytännön 
avulla ja antamaan alaisillesi juuri sitä, mitä he tarvitsevat matkalla kohti yhteistä päämäärää. Wilson 
Learning on 50 maassa toimiva konsulttiyhtiö, joka tunnetaan asiakkaidensa 
tyytyväisyydestä ja pysyviä muutoksia tarjoavista valmennuksistaan.

LEadERSHip-pÄivÄn KouLuTTaJaT:

Tiesitkö, että vaikuttava viestintä on aitoa läsnäoloa? Siinä on mukana keho, kieli ja mieli. 
Tämä minikoulutus opastaa sinut onnistuneen viestinnän jäljille. Kuinka oma viestintätyylisi 
vastaanotetaan? Miten mukautat viestintääsi vastaanottajien mukaan? Saat oivalluksia 
oman työyhteisösi tehokkaaseen viestintään sekä toimivaan esittelyjen ja presentaatioiden 
rakenteeseen. Luennoitsijoina toimivat esiintymis- ja viestintävalmentaja, FM, Annukka 
Turunen sekä vuorovaikutus- ja työyhteisövalmentaja, KM, Nenne Amnell.

Jokaisen minikoulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa keskustelua luennoitsijoiden kanssa ideakahvilassa.

Tunnelmia Tukholman ja Göteborgin Leadership 2011 -tapahtumista


