
 

 

 
 

 

  
 

IHMISET YRITYKSESI MENESTYSTEKIJÄKSI - KOULUTUS 
 

Onko käytössäsi tuorein ymmärrys ihmisten johtamisesta? Onko sinullakin joskus 
hoidettavana haastavia johtamistilanteita? Tiedätkö, miten valmentavan johtamisen 
avulla saat ihmiset kukoistamaan? Haluatko itseluottamusta ja käytännön vinkkejä siihen, 
miten saat käyttöösi kv-osaajien valtavan potentiaalin? 
 
Tule mukaan maksuttomaan koulutukseen ja nauttimaan hyvästä brunssista! 
Koulutuspaikkana on Merikeskus Vellamo.   

 
Kouluttajana toimii Heromaker Oy:n toimitusjohtaja Tommi Talasto. Tommi on kokenut 
ammattijohtaja, HR-osaaja, johtamisen kehittäjä ja yrittäjä. Tommi on matkustellut työn 
kautta ympäri maailman tutustuen eri työkulttuureihin, ihmisiin, tapoihin johtaa ihmisiä ja 
konsultoinut näistä teemoista yli 350 organisaatiota.  

 
Toteutustapa on keskusteleva, käytännönläheinen ja tuoreeseen teoriaan perustuva. 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

Koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta koulutuspäivästä. Voit osallistua kaikkiin 
tilaisuuksiin tai valita itseäsi kiinnostavimmat teemat. Ota mukaan myös kollegasi! 
 
 Valmentava johtaminen 13.5.2022 klo 11:00-14:00 
 
Mitä voimme oppia urheiluvalmentajilta? Miten valmentava johtaminen saa ihmiset 
suoriutumaan työpaikalla totuttua paremmin ja nauttimaan työstään enemmän? Tule 
oppimaan mitä valmentava johtaminen on ja miten sinäkin voit soveltaa sitä helposti omassa 
organisaatiossasi. Toteutus on hyvin käytännönläheinen ja saat paljon työkaluja käytännön 
tekemiseen. 
 
Tavoitelähtöinen keskusteleminen ja ohjaaminen madaltaa johdon sekä henkilöstön välistä 
rajapintaa. Valmentavalla johtajuudella onkin todettu olevan positiivisia vaikutuksia erilaisia 
työntekijöitä kohdatessa ja erityisesti kv-organisaatioissa. Valmentavan johtamisen tuoreet 
opit käydään osallistujille läpi käytännönläheisesti, joten saat mukaasi paljon työkaluja 
työpaikalle vietäväksi.  

 
Ilmoittautuminen Cursor Oy:n internetsivuilla https://cursor.tapahtumakalenterit.fi/  
11.5.2022 mennessä 
 
Haastavat johtamistilanteet ja ratkaisut 17.5.2022 klo 11:00-14:00 
 
Jokaiselle esihenkilölle tulee haastavia johtamistilanteita. On usein haastava reagoida 
haastaviin tilanteisiin niin juridisesti kuin organisaation kannalta oikein. Koulutuksessa 
käydään läpi mm. työlainsäädännön oleellisimmat osat, toimintamalli alisuoriutumiselle sekä 
esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet. Toteutus sisältää paljon käytännönläheistä harjoittelua 
todellisten haastavien tilanteiden purkamisharjoitusten kautta. 
 
Ilmoittautuminen Cursor Oy:n internetsivuilla https://cursor.tapahtumakalenterit.fi/   
11.5.2022 mennessä 

 
Millainen on hyvä johtaja 24.5.2022 klo 11:00-14:00 
 
Vaatimukset hyvälle johtamiselle ovat muuttuneet osittain dramaattisestikin viime vuosina. 
Millainen on hyvän johtajan ja esihenkilön profiili vuonna 2022? Millainen on käsitys 
johtajuudesta eri kulttuureissa ja mitä voimme oppia niistä? Näihin ja moniin muihin hyvään 
johtajuuteen liittyviin kysymyksiin saat vastauksia koulutuksessa. Tule päivittämään 
johtamisosaamisesi tähän päivään!  
 
Ilmoittautuminen Cursor Oy:n internetsivuilla https://cursor.tapahtumakalenterit.fi/   
17.5.2022 mennessä 
 
 
 



 

 

 
 

Ihmisten johtamisen parhaat käytännöt 13.6.2022 klo 11:00-14:00 
 
Oikeanlainen ihmisten johtaminen luo menestystarinoita ja tekee organisaatioista tutkitusti 
hyvin tuottavia. Mitkä ovat parhaat käytännöt ihmisten johtamiselle? Miten kykenen 
kehittämään ihmisten johtamisen käytäntöjä omassa organisaatiossa kustannustehokkaasti? 
Ihmisten johtamisen taidot korostuvat monikulttuurisissa työympäristöissä. Tule oppimaan 
salaisuudet siitä, miksi toiset organisaatiot menestyvät ihmisten kautta! 
 
Ilmoittautuminen Cursor Oy:n internetsivuilla https://cursor.tapahtumakalenterit.fi/      
6.6.2022 mennessä  

 
Uuden ajan henkilöstöjohtaminen 17.6.2022 klo 10:00-13:00 
 
Yritysmaailman tarpeet henkilöstöjohtamiselle ovat muuttuneet rajusti viime vuosina. Etätyö, 
ketterät organisaatiot, yrityselämän kansainvälistyminen, yrittäjyyden uudet muodot ja 
liiketoimintalähtöisyyden kasvu edellyttävät henkilöstöjohtamiselta uudenlaista otetta. Tule 
mukaan oppimaan käytännönläheiset keinot henkilöstöjohtamisen edistämiselle omassa 
organisaatiossa. 
 
Ilmoittautuminen Cursor Oy:n internetsivuilla https://cursor.tapahtumakalenterit.fi/       
10.6.2022 mennessä 
 
Luo yrityskulttuurista kilpailutekijä 20.6.2022 klo 11:00-14:00 

 
Yrityskulttuurit luovat menestystarinoita. Mitä yrityskulttuuri merkitsee ja miten se liittyy 
liiketoiminnan menestykseen? Miten yrityskulttuurin voi tunnistaa ja miten sitä voi johtaa? 
Niin kotimaisen kuin kansainvälisen organisaation yksi tärkeimmistä elementeistä on hyvin 
johdettu yrityskulttuuri. Tule oppimaan, miten sinä voi tehdä yrityskulttuurista organisaatiosi 
supervoiman! 
 
Ilmoittautuminen Cursor Oy:n internetsivuilla https://cursor.tapahtumakalenterit.fi/       
13.6.2022 mennessä  

 
Koulutus on maksuton ja sisältää runsaan tarjottavan/brunssin. Tarjoilun vuoksi 
tarvitsemme ilmoittautumisen Cursorin internet sivujen kautta. Voit ilmoittautua kaikkiin 
osioihin kerralla tai jokaiseen erikseen. Koulutus järjestetään Merikeskus Vellamossa, 
Tornatorintie 99, 48100 Kotka.   

 
Lisätietoja koulutuksesta Cursor Oy:n projektipäällikkö Marja Holopainen, 
marja.holopainen@cursor.fi, + 358 40 190 2514 
 
Koulutuksen järjestää Kaakon Kokka Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja 
Kymenlaaksossa ESR-hanke.        
 


