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”Vaikuttava valmentaja -koulutus haastoi 
minut juuri oikealla tavalla. Novetoksen

 valmentajat auttoivat minua ammattitaidollaan 
ja persoonallaan matkallani tavoitteisiini. 

Suosittelen vilpittömästi, jos 
haluat aidosti haastaa itsesi!”

Jari Karjalainen
henkilöstö-ja kehitysjohtaja, Osuuskauppa Arina

”Vaikuttava valmentaja -ohjelman isoin 
anti on itseensä paremmin tutustuminen 

ja oman identiteetin vahvistaminen. 
Valmentajat ovat mukana suurella 

sydämellä ja sadan prosentin läsnäololla. 
Tämä on paras ja ehdottomasti vaikuttavin 

koulutuskokonaisuus, mihin 
olen saanut osallistua.”

Susanna Saarenpää
henkilöstön kehittäjä, Fonecta

”Uskon siihen, että ihmisten hyvinvointi 
organisaatiossa johtaa kannattavaan 

liiketoimintaan niin lyhyellä kuin pitkällä 
aikajänteellä. Ihminen, joka tuntee hyvin 

itsensä ja näkee oman elämänsä 
merkityksellisyyden, kulkee arjessa 
timanttipolkua. Haluan itse löytää ja 
auttaa muita löytämään tuon polun.

Vaikuttava valmentaja -koulutus huomioi, että
 ihminen on kokonaisuus sekä auttoi minua 

matkallani kohti oman elämäni visiota.”

Tero Lappalainen
talousjohtaja, Tori.fi

Teemat ja aikataulu
Koulutusohjelman runkona on neljä kaksipäiväistä 
lähiopetusjaksoa, joissa keskitytään coaching-
otteen ja valmentavan johtamisen oppimiseen 
ja harjoitteluun. Huomio on käytännön 
valmentajataidoissa, joita voit viedä heti 
käytäntöön.

Vaikuttava valmentaminen 23.–24.8.2022
• Mistä on kyse?
• Valmentajuuden idea
• Vaikuttavan valmentajan avaintaidot ja  

valmentajan viitekehykset
• Tavoitteiden asettaminen

Haastaja ja sytyttäjä 11.–12.10.2022
• Tavoitteet kykyjen tasolle
• Miten valmentaja auttaa säilyttämään  

motivaation
• Valmentavalla otteella pitkäjänteiseen  

sitoutumiseen

Persoona pelissä 22.–23.11.2022
• Valmentajuus eri tilanteissa
• Valmentajan roolit
• Tietoisuus omasta vaikuttajaroolista
• Valmentamisen ja vaikuttamisen etiikka

Voittamisen mahdollistaja 24.–25.1.2023
• Tavoitteiden asettaminen ja tulosten  

seuranta
• Miten nämä tehdään valmentavasti?
• Valmentajuus tiimin johtamisessa
• Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin
• Innostus ja intohimo valmentavan  

otteen tuloksena



Valmentajat:

Heikki Pajunen 
toimii koulutusohjelman vastuu-

valmentajana. 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.

Ilmoittaudu!

Valmennuksen hinta: 
3 950 € + alv. 24 %

Ilmoittaudu tai kysy lisää:
assistenttipalvelut@novetos.fi

Miksi lähteä mukaan?

       Hyöty
Vaikuttava valmentaja -koulutus tarjoaa sinulle 
menetelmiä innostamiseen ja kannustamiseen, 
mikä lisää tuloksellisuutta. Saat uusia käytännössä 
testattuja valmentajataitoja ja vaikuttavia vuorovai-
kutustaitoja. Saat myös uutta kipinää tekemiseesi!

       Kasvu
Koulutusten tavoitteena on aikaansaada laaduk-
kaampaa ajattelua, oivaltamista, kehittymistä, uutta 
tekemistä ja näiden kautta tulosta! Valmennuksen 
hyväksytysti suorittaneet saavat Vaikuttava val-
mentaja -todistuksen.

       Menestys
Innostamalla ja auttamalla muita oivaltamaan 
kehityt myös itse. Tuntemalla itsensä ja näkemällä 
oman merkityksensä voi saavuttaa uusia tasoja. 
Auta muita näkemään heidän oma merkityksensä 
valmentavan johtamisen keinoin ja kehity myös 
itse.


