
13.00 -14.20 Juhlaseminaarin avaus ja tervetuloa EMCC Finland ry:n puheenjohtaja Christel Berghäll

 Megatrendit ja tulevaisuuden työ Mikko Kosonen, yliasiamies, Sitra

 Muuttuva työelämä: Ihminen ja teknologia (vuoro)vaikutuksessa? 
 Raija Hämäläinen, kasvatustieteiden professori, Jyväskylän yliopisto 
 - teknologia tukemassa oppimista  
 - osaamistarpeiden muutos ja aikuisten nykyvalmiudet vastata tähän muutokseen

14.20-14.50  KAHVI/TEE JA VERKOSTOITUMISTAUKO

14.50-17.00 eCoaching: The Future is already here Anne Ribbers,  
 Director Global Coaching & Development, eCoachPro 
 - increasing effectiveness of coaching processes and development programs 
 - how to become a professional e-coach?

 eRyhmämentoroinnin kehittyvä toimintamalli 
 Irja Leppisaari, yliopettaja, Centria ammattikorkeakoulu 
 - kokemuksia ryhmä- ja vertaismentoroinnista digivälineillä

 Latest European Research on Coaching and Mentoring.  
 Greetings from International EMCC

 Parhaiden käytäntöjen klinikka – yritysten ja kehittäjien kokemuksia  
 digitaalisesta coachingista ja mentoroinnista 
 – startup mentorointi – nopeaa ja digitaalista 
 – tukea digiajan coachingiin 
 – ketterämmät mentoroinnin tavat

 YHTEENVETO

17.00-18.30 Juhlaillallinen

Anne Ribbers

Irja Leppisaari

Raija Hämäläinen
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 digitaalisissa toimintaympäristöissä
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SEMINAARIOHJELMA:

Mikko Kosonen



Hintaan sisältyy: korkeatasoinen juhlaseminaari, iltapäiväkahvi/tee, osallistujamateriaali ja verkostoitumisil-
lallinen, joka on samalla EMCC Finland ry:n 10-vuotisjuhlaillallinen. Se sisältää buffetin, pääruoan, kakku-
kahvit/teen ja kivennäisveden. Seminaari sisältää muutamia englanninkielisiä osuuksia, joista osa toteutetaan 
virtuaalisesti. 

llmoittaudu ja varmista paikkasi maksamalla osallistumismaksu 30.7.2018 mennessä. Lasku lähetetään pian 
ilmoittautumisen jälkeen. Kun peruutus tehdään 30.9.2018 mennessä, osallistumismaksu palautetaan vähen-
nettynä hallintomaksulla 50 e. Osallistujan nimen voi vaihtaa ilmoittamalla siitä järjestäjälle. Tämän jälkeen 
osallistumismaksu palautetaan vain tapahtuman peruuntuessa. 

Paikkoja on rajoitetusti, ilmoittaudu jo tänään. Liittymällä samalla EMCC Finland ry:n jäseneksi saat tuntuvan 
alennuksen juhlaseminaarista ja pääset mukaan EMCC:n aktiiviseen kansalliseen toimintaan, laajaan kansain-
väliseen verkostoon ja vuosikonferensseihin. Jäsenenä saat kuukausittain tutkimusperustaista tietoa parhaista 
mentorointi- ja coaching-käytännöistä, sekä ideoita ja tukea työhösi. Voit myös itse tehdä aloitteita järjestölle. 
EMCC Finland ry:n jäsenenä pääset entistä paremmin vaikuttamaan tulevaisuuden työelämän laatuun. 

Tiedustelut seminaariin ja jäsenyyteen liittyen: emccfinlandry@gmail.com.

Ilmoittautuminen käy kätevästi sähköisesti (linkki löytyy myös sähköpostista) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6lWk08G6aRmkMIxjagobbZ0XfxXCvw1Jd0OoASOn-ek8eSA/viewform

Juhlaseminaarin osallistumismaksu on 180 e, josta on mahdollista saada jäsenetua seuraavasti:

Seminaariohjelma klo 13–18.30 
– EMCC Finland ry, Henry ry, ICF ja Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenet 140 e
– yhdistykseen ennen tapahtumaa liittyvät uudet jäsenet 140 e, muut osallistujat 180 e  
– viinipaketti illallisella (kaksi lasia viiniä) 15 e

Tilaisuuden järjestää EMCC Finland ry

Yhdistys on ammatillinen verkosto mentoreille, coacheille, henkilöstöammattilaisille ja työelämän 
kehittäjille ja tutkijoille. EMCC Finland tarjoaa myös yhteisöjäsenyyttä yrityksille, julkisen hallin-
non organisaatioille, oppilaitoksille ja kolmannen sektorin järjestöille. Yhdistyksen tarkoituksena 
on tuoda mentoroinnin ja coachingin tuki paremmin yhä useampien kansalaisten ulottuville. 
Yhdistys on osa kansainvälistä 23 maan kattavaa mentoroinnin ja coachingin itsesäätelyjärjestöä 
European Mentoring & Coaching Councilia, jonka päätehtävä on edistää ja kehittää vaikuttavia ja 
eettisesti kestäviä tutkimusperustaisia käytäntöjä. Tarkoitusta toteutetaan luomalla verkostoja ja 
kouluttamalla.

Vuoden 2018 vuosimaksu 
henkilöjäseneltä 90 e ja 
yhteisöjäseneltä 180 e, 
opiskelijalta, eläkeläiseltä 
tai työttömältä 40 e. Jäsen-
maksu kerätään kalenteri- 
vuosittain ja se on voimassa 
kuluvan vuoden ajan.

Ilmoittaudu  
jo tänään!
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Järjestäjät pidättävät oikeuden siirtää seminaari pääkaupunkiseudulla tai perua se.


