
Voit osallistua

kaikkiin kuuteen

valmennuspäivään

tai kaksipäiväisiin
teemoihin. 

Johtamistaitovalmennus
Yritystoiminnan hallintaan 

Kehitä valmennuksessamme visiointikykyä, strategista ajattelua, määrätietoista ja tavoitteellista toi-
mintaa sekä itsetuntemusta. Valmennus voi auttaa sinua vähentämään työtä ja kuluja, ja voit saada 
jäämään viivan alle enemmän.

Aika: 6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12. ja 15.12. klo 10 – 14
Paikka: ProAgria Etelä-Savo, Mikonkatu 5, Mikkeli

6.10. ja 20.10.2017 Teema 1: Itsensä johtamisen taidot –
Potentiaali peliin!
Kaksiosainen ryhmävalmennus, jossa paneudutaan itsensä johtamisen taitoi-
hin, kuten esimerkiksi vahvuuksien, voimavarojen ja potentiaalin tunnistami-
seen ja hyödyntämiseen, mielekkääseen ajan käyttöön ja työskentelytapojen 
tuunaamiseen ja tehostamiseen, stressinhallintaan sekä työkykyä lisääviin 
teemoihin. Valmennuksessa tunnistetaan sisäiset motivaatiotekijät sekä tavat 
tsempata itseä ja muita päästäksemme eteenpäin haluttuihin päämääriin.
Johtamistyön kivijalkana on itsetuntemus ja ihmistuntemus. Taitava johtaja 
osaa johtaa ja motivoida itsensä lisäksi myös muita yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Teeman hintaan sisältyy lounas sekä Insights Discovery per-
soonallisuustesti (ovh 150 euroa).

TYÖLLISTÄVÄ MAASEUTU 
-HANKKEEN KOULUTUKSET
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KUVA: KUVAPLUGI

http://facebook.com/groups/tyollistavamaaseutu


  
 

Lue lisää etela-savo.proagria.fi/tyollistavamaaseutu

Hinta:
Kokonaisuus 400 euroa + alv 24 %
tai teema 150 euroa + alv 24 %

Ilmoittautuminen:
etela-savo.proagria.fi/tapahtumat

Lisätietoja:
ProAgria Etelä-Savo, henkilöstöjohta-
misen palvelut, henkilöstöasiantuntija
Niina Koponen, p. 043 826 7883,
niina.koponen@proagria.fi

Valmennuksen järjestää: 
Työllistävä maaseutu -hanke, jota
rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto,
Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon
kunnat.

1.12. ja 15.12.2017 Teema 3: Esimiesvalmennus – Esimie-
hen työkalupakki
Kaksiosainen ryhmävalmennus, jossa paneudutaan esimie-
hen ja työnantajan rooliin sekä arkijohtamiseen liittyviin 
teemoihin, kuten esimerkiksi onnistuneeseen perehdytykseen, 
sujuvaan vuorovaikutukseen, palaverikäytäntöihin ja kehitys-
keskusteluihin. Esimiesvalmennuksessa saadaan työkaluja joh-
tamistaitojen kehittämiseen, kuten esimerkiksi osallistavaan 
Lean johtamiseen, motivointiin ja tuotteliaan työilmapiirin 
luomiseen.
Teeman hintaan sisältyy lounas sekä tuottavuutta ja tehok-
kuutta lisäävän Lean viikkopalaverimallin ja priorisointitaulun 
käyttöönotto. 
Valmentaja: henkilöstöasiantuntija Niina Koponen,
ProAgria Etelä-Savo

Kaksiosainen ryhmävalmennus, jossa paneudutaan syvällisesti muutosprosessiin, muutos-
valmiuksiin sekä muutoksen johtamiseen ja läpiviemiseen.
Muutosvalmennuksessa paneudutaan muutossuunnitelman käytännön toimenpiteisiin, 
toiminnan kehityskohteisiin sekä muutokseen osallistamiseen ja sitoutumiseen. Muutos-
valmennuksen tavoitteena on sujuva muutos – oli päämäärä sitten mikä hyvänsä. Muu-
tosvalmennus soveltuu hyvin esimerkiksi erilaisissa muutostilanteissa oleville henkilöille, 
yrityksille, kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksiin, tuotantosuunnan muutoksiin ja toi-
minnan kehittämiseen. Valmennuksissa tutustutaan erilaisiin Lean työkaluihin, kuten plan 
of action (POA) taulukkoon sekä yksityiskohtaisten päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosisuun-
nitelmien tekoon ja niiden seurantaan.
Teeman hintaan sisältyy lounas sekä henkilökohtaisen toimintasuunnitelman teko omien 
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Valmentaja: henkilöstöasiantuntija Niina Koponen, ProAgria Etelä-Savo

3.11. ja 17.11.2017 Teema 2: Muutosvalmennus – Tavoitteet todeksi, 
muutoksella menestykseen

http://etela-savo.proagria.fi/tyollistavamaaseutu
https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat/johtamistaitovalmennus-yritystoiminnan-hallintaan-8808

