
ALKAA
02.11.2021 12.00 -
02.11.2021 16.00

Hanasaari kokoushotelli,
Espoo

SIJAINTI 

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

390 € / 390 €
(+alv 24%)

HINTA, LÄHI / ETÄ

590 € / 590 €
(+alv 24%)

02.11.2021 | Espoo, Hanasaari kokoushotelli

Johtamisen Ajankohtaispäivä 2.11.2021 Live &
striimi

Hybriditoteutus: Striimi & Espoo, Hanasaari kokoushotelli

Johtamisen ajankohtaispäivässä kuullaan jälleen tänäkin vuonna valovoimaisia
puhujia ja hienoja kasvutarinoita! Mukana ovat futuristi, tietokirjailija Perttu
Pölönen ja sekä Piilaaksosta pääomasijoittaja Jyri Engeström,  ketterän oppimisen
kehittäjä TkT Leenamaija Otala,  hallitusammattilainen Leena Saarinen sekä
partnerit Jaana Palomäki ja Lilli Sundvik.

Teemoina mm. moderni johtaminen murroksessa, strategian toteuttaminen ja
 menestyksekkään johtamisen ja hallitustyön avaimet.

Päivän aikana julkistetaan myös "Vuoden 2021 Hyvä Johtaja" -ilmiannon finalistit ja
voittajat.

Tätä tilaisuutta ei kannata jättää väliin! Varmista paikkasi elokuun loppuun
mennessä ja säästä 100 € alennuskoodilla JOHTAJA21.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Johtamisen ajankohtaispäivässä on jälleen luvassa upea kattaus tarinoita,
ideoita ja valovoimaisia puhujia!
Teemoina mm.

Mitä taitoja johtaja tarvitsee tulevaisuudessa? Muutosjarrut?
Ketterä oppiminen - strategiasta käytäntöön
Älyä ja tekoälyä - moderni johtaminen murroksessa
Menestyksekkään johtamisen ja hallitustyön avaimet
Verso Foodsin kasvutarina ja näkemyksiä johdon ja
hallituksen toimivasta yhteistyöstä
Vuoden 2021 Johtaja -ilmiannon finalistit 

Mukana mm. kansainvälisesti palkittu nuori moniosaaja, futuristi,
tietokirjailija Perttu Pölönen, ketterän oppimisen strategiaguru, TkT
Leenamaija Otala, pääomasijoittaja, sarjayrittäjä Jyri Engeström sekä
kokeneet johtajat, yrittäjät ja valmentajat Jaana Palomäki ja Lilli Sundvik
ja hallitusammattilainen Leena Saarinen.
Lisäksi "Vuoden 2021 Johtaja" -ilmiannon julkistaa jälleen
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Ohjelma

Johtamisen ajankohtaispäivä 2.11.2021 Live & striimi
”Aitoja kokemuksia ja rohkeita ideoita”
klo 12-17

Tervetuloa! 
Mitä taitoja johtaja tarvitsee tulevaisuudessa? Muutosjarrut?
Ketterä oppiminen - strategiasta käytäntöön
Älyä ja tekoälyä - moderni johtaminen murroksessa
Menestyksekkään johtamisen ja hallitustyön avaimet
Verso Foodsin kasvutarina ja näkemyksiä johdon ja hallituksen
toimivasta yhteistyöstä
Vuoden 2021 Johtaja -ilmiannon voittajan julkistaminen
klo 16-17
Verkostoitumista & Cocktails

KAUPPAKAMARI KAUPPA

https://info.helsinki.chamber.fi/vuoden_johtaja_2021


Asiantuntijat

Jaana Palomäki
Perustaja, toimitusjohtaja, talousjohtaja, liiketoiminnan kehittäjä 
Deve Partners

Juho Romakkaniemi
Toimitusjohtaja 
Keskuskauppakamari

Lilli Sundvik
Founding partner, psykologian tohtori 
Deve Partners

Leenamaija Otala
Yritysjohdon konsultti 
Pro Competence Oy

Perttu Pölönen
Futuristi, tietokirjailija 
Oy Speakers Forum Finland Ab

Leena Saarinen
Hallituksen puheenjohtaja 
Hallituspartnerit Helsinki ry

Jyri Engeström
Pääomasijoittaja 

Yhteistyössä

Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland ry

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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