
 
 

Uudistuminen ja muutos ovat arkipäivää. Helppoja ratkaisuja ei ole. Onnistuminen
edellyttää yhteistyön rikastamista ja haastavien tilanteiden kääntämistä
mahdollisuuksiksi. Tarvitaan valmentavan johtajan taitoja ja työkaluja. 

 
Kahdeksan päivää kestävä Vaikuttava johtaja -valmennusohjelma vie sinut

monipuoliselle johtamisen uudistumismatkalle. Kehityt johtamisotteeltasi entistä
valmentavammaksi ja vaikuttavammaksi, ja saat monipuolisia keinoja toisten

ihmisten potentiaalin  esiintuomiseksi. Saat konkreettisia välineitä, jotka lisäävät
jaettua johtajuutta ja ryhmäläistesi itsensä johtamisen taitoja. 

 
Tervetuloa uudistumaan!   

 
 

Uudistumalla onnistuneisiin muutoksiin
8.3.-9.3.2022
Opettelemme kohtaamaan ja johtamaan
muutosta sekä sitoutumaan siihen
onnistuneesti. Onko kyse ylipäätänsä
uudistumisesta vai muutoksesta?

Osallistamalla menestykseen 
26.4.-27.4.2022
Osallistamalla ja vastuunottamisen
lisäämisellä voidaan johtaa tiimiä
huippusuorituksiin. Fasilitoinnin keinoilla voi
edesauttaa itseohjautuvuuden ja johtamisen
onnistumista.

Eettisyydellä sitoutumisen vahvistamiseen 
7.6.-8.6.2022
Pureudumme hankalista tilanteista
oppimiseen ja eettisen johtamisen voimaan
sitoutumisen vahvistamisessa.

Positiivisella haastamisella voittoon 
6.9.-7.9.2022
Kulttuuri, luovuus ja positiivinen haastaminen
auttavat menestymään. Käymme läpi
menestyksen avaintekijöitä: luovuutta,
luottamusta ja haastamista.

 

Kitkasta vipuvoimaksi
Monimutkaistavassa maailmassa ja
kiristyvässä kilpailussa on pysyttävä
mukana ja se onnistuu vain tuoreilla
näkökulmilla ja kyvyillä kehittyä. Opi

löytämään ryhmäsi kanssa uusia
näkökulmia ja ratkaisuja työhönne. 

 
Maailmaa muutetaan yhdessä

Valjasta osaamisesi valmentavalla
otteella muiden käyttöön. Siirrä

valmentavaa otetta muille eteenpäin
omassa organisaatiossa muille

esimiehille, jotka vievät sitä eteenpäin
tiimeihinsä.

VAIKUTTAVA JOHTAJA 
2022

Valmennusohjelma: 

TEEMAT JA AIKATAULU:



 

Valmennuksen hinta: 
3 950 € + alv. 24 %

 
Ilmoittaudu tai kysy lisää:

Vastuuvalmentaja Heikki Pajunen
heikki.pajunen@novetos.fi, +358 40 552 4703

 
Novetoksen assistenttipalvelut:

assitenttipalvelut@novetos.fi, +358 9 682 9050

.

 

V A L M E N T A J A T :

Heikki Pajunen
toimii koulutusohjelman

vastuuvalmentajana. Heikillä on kyky
saada ihmiset syttymään työstään.

Hänen lähtökohtanaan on, että kaikilla
ihmisillä on vahvuuksia, joita esimies voi

normaalissa arkityössä tunnistaa ja
hyödyntää monipuolisesti.

 
Hanna Poskiparta

oivalluttaa tunnistamaan itselle
merkitykselliset asiat. Hän  herättelee
asiakkaita löytämään rohkeutensa ja

vahvuutensa,  katsomaan asioita
uudesta näkökulmasta, luomaan

selkeitä tavoitteita sekä löytämään
askelmerkit onnistumisen tielle.

 
Jan Holst

 on kokenut valmentaja ja coach. Hän
haastaa ja innostaa asiakkaitaan

jatkuvaan kehittymiseen, itsensä likoon
laittamiseen ja ajattelun uudistamiseen.

Jan on keskittynyt johtajien,
johtoryhmien ja esimiesten

kehittämiseen..
 

Markus Pessi
on tehnyt pitkän uran HRD-johtajana,

kouluttajana  ja valmentajana. Markus
on coachannut useita menestyviä

johtajia ja esimiehiä Markus on
intohimoinen organisaatioiden

kehittäjä, jonka tyypillisin asiakas on
kansainvälinen

asiantuntijaorganisaatio.
 

Eeva Pitkänen
 on vuorovaikutuksen ammattilainen,

jonka ydinosaamisalueita ovat ryhmien
johtaminen toimiviksi tiimiksi,

vaikuttava vuorovaikutus, roolien
tasapaino sekä työidentiteetin

vahvistaminen. Hän
 

Karri Sunnarborg
auttaa asiakkaitaan menestymään

heidän arvojen ja eettisyyden pohjalta.
Hän valmentaa hyödyntäen mm.

filosofin koulutustaan sekä käytännön
kokemustaan arvokeskusteluissa,

esimiestehtävissä ja liikkeenjohdossa.

ILMOITTAUDU!

Novetos on järjestänyt jo vuodesta 2011 lähtien
Vaikuttava valmentaja -koulutusohjelman, jonka
tarkoituksena on kehittää jokaisen osallistujan

omia valmentajataitoja. 
 

Vaikuttava valmentaja -ohjelmassa keskitymme
ennen kaikkea omien taitojen kehittämiseen ja

työkaluihin, joiden avulla tiimejä voi johtaa
paremmin.Asiakkaiden pyynnöstä olemme

luoneet nyt rinnalle Vaikuttava johtaja -
ohjelman, jossa opetellaan vaikuttamisen taitoja

laajemmin organisaatiotason muutoksien
eteenpäin viemiseksi.

 
Ohjelma sopii johtajille ja esimiehille sekä

erityisesti niille, jotka ovat mukana tekemässä
organisaatiotason muutoksia omassa

yrityksessään. Harjoittelemme ohjelman aikana
myös yritystasoisen muutoshankkeen eteenpäin

viemistä käyttämällä apuna osallistujien
todellisia työn muutostilanteita case-tapauksina.


