Joukkuepelaajana työpaikalla – tiimikoulutus
19.-20.9.2018, Oulu

Joukkuepelaajana työpaikalla – tiimikoulutuksen näkökulmia:
Minä vai Me?
Onko joukkue enemmän kuin sen jäsenten osaamisen summa?
Mitä tarkoittaa joukkuepeli työpaikalla?
Miten toimin joukkuepelaajana?
Miten voin kehittyä joukkuepelaajana?
Onnistuminen joukkueena
Koulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja oman tiimi- tai joukkuepelaajaroolin
tarkasteluun ja kehittämiseen sekä yhteisen onnistumisen edellytysten
aikaansaamiseen ja varmistamiseen.

Keskiviikko 19.9.2018
9.00

Tervetuloa
Avaintavoitteet tekemiseksi, Pekka Pennanen
Muutosvalmius
Ongelmanratkaisukyky ja päätöksenteko tiimissä
(Haasteelliset tilanteet)

11.30 – 12.15

Lounastauko

12.15

Tehokas tiimityö, Markku Oikarinen
• Mitä edellyttää tiimiltä, jäseniltä, organisaatiolta
• Tiimitoiminnan hyödyt
• Hyvän tiimin ominaisuudet

13.30 - 14.00

Tauko

14.00 – 16.00

Tehokas tiimityö, Markku Oikarinen
• Tiimiroolit ja erilaisen osaamisen hyödyntäminen
• Tiimin rakentamisen haasteet

Torstai 20.9.2018
09.00

Tiimityötaidot, Markku Oikarinen
• Erilaisuus tiimin voimavarana
o Itsetuntemus ja itseluottamus – miten autan itseäni ja tiimiäni
kehittymään?
o Erilaiset toimintatyylit, niiden tunnistaminen ja vahvuuksien
hyödyntäminen tiimin toiminnassa

10.30 – 10.45

Tauko

10.45

•
•

11.30 – 12.15

Erilaisuus tiimin voimavarana jatkuu…
Yhteistyö ja luottamus
o Miten saan viestini parhaiten perille – positiivinen
vaikuttaminen, aito kuunteleminen, erilaisuuden vaikutus
viestin lähettämisessä ja vastaanottamisessa
o Motivointi itsensä johtamiseen
o Erilaisuudesta johtuvat ristiriitatilanteet ja niiden
ratkaiseminen
Lounas

12.15

Joukkuepelitaitojen kehittäminen tiimissä ja tiimien välillä,
Pekka Pennanen
• Toiminnallinen harjoitus SILTA:
o joukkueen tehokas toiminta
o tiimien välinen yhteistyö
o roolien selkiyttäminen

15.45 – 16.00

Koulutuksen arviointi ja päätös

Koulutuspaikka
POHTO, Vellamontie 12, Oulu

Yöpyminen POHTOssa

Osallistumismaksu
Hinta 920 € sisältää opetuksen, materiaalin ja
ohjelmassa mainitut kahvit ja ruokailut.
Hintaan lisätään voimassa oleva alv.
Osallistumismaksu laskutetaan vahvistuksen
yhteydessä.
Lisätiedot
Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
puh. 050 5709 702
s-posti: irja.kellokoski@pohto.fi

Majoituksen voit varata ilmoittautuessasi
nettisivuillamme tai sähköpostilla
luotsi@pohto.fi ja puhelimella numerosta
010 8434 500.
Hinnat sisältävät aamiaisen
- 2hh 98 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
- 1hh 84,50 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
Yhteystiedot: Kortteeri-hotelli, Vellamontie
12, 90510 Oulu (Hietasaari).

Ilmoittautuminen
7.9.2018 mennessä
s-postilla: asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi tai puh. 010 8434 600
Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

Majoitusvarauksen muutoksista ja
peruutuksista tulee ilmoittaa Kortteerihotelliin mielellään vuorokausi ennen
saapumista klo 16.00 mennessä.
Peruuttamatta jätetyistä varauksista
veloitamme yhden vuorokauden 1hh
huonehinnan.
Lisätietoja löydät www.pohto.fi sivuiltamme ja
ajo-ohjeen www.pohto.fi/Toimipisteet.
Vastaanottomme on avoinna
ma-to klo 7.30 - 17.00 ja pe klo 7.30 - 16.30.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

asiakaspalvelu@pohto.fi

- www.pohto.fi

puhelin: 010 8434 500

