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Kouluttajapäivät
Keskiviikko–torstai 20.–21.3.2019
Solo Sokos Hotel Torni, Tampere
■ Ohjelmassa on ajankohtaista asiaa yritysten
– henkilöstökoulutuksesta vastaaville
– koulutuksen suunnittelusta vastaaville
– henkilöstöhallinnossa toimiville
– esimiestehtävissä toimiville

■ Sisältönä
– aikuiskouluttajan valmiudet ja haasteet
työelämän ja yhteiskunnan muutoksessa
– kyberturvallisuus
– prosessinohjaus ongelmatilanteissa
– virtuaaliympäristöt
– malleja simulaattorikoulutuksista
– tutustumiskohteena Patria Pilot Training Oy, uusi koulutuskeskus

■ Kouluttajapäivien aiempia tutustumiskohteita:
• Merenkulkuoppilaitos, Turku • Tampereen yliopisto, Virtuaalitekniikan laitos • Finnair Oy:n koulutuskeskus
• Panssariprikaatin koulutuskeskus, Parola • Finavia Oyj:n koulutuskeskus Aviacollege, lennonjohtajakoulutus
• Arctia Oy, jäänmurtajat • VR Koulutuskeskus, rautatiealan koulutus • Helsinki-Vantaan lentokenttä,
lentokenttätoiminta ja turvallisuuskoulutus • Merisotakoulun koulutuskeskus, Suomenlinna
• Poliisiammattikorkeakoulu • VTT:n virtuaalitodellisuuslaboratorio
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Kouluttajapäivät
Keskiviikko–torstai 20.–21.3.2019, Solo Sokos Hotel Torni, Tampere
n Ohjelma
Keskiviikko 20.3.

Torstai 21.3.

8.45

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.30

9.15

Tilaisuuden avaus
• Hannu Järvinen

9.30

Aikuiskouluttajan valmiudet ja haasteet
työelämän ja yhteiskunnan muutoksessa

• Matti Sorsa, johtava psykologi, Pilot Select Oy
Tiedonkäsittelyprosessi ja opitun muista
minen korostuvat operatiivisesti vaativissa
tilanteissa;
– mitkä ovat yksilön toiminnan rajat ja
ongelmat
– miten yksilö toimii ongelmatilanteissa
– miten ryhmä toimii ongelmatilanteissa
– tiimi- ja ryhmätyön ongelmat

• Merja Alanko-Turunen, Haaga-Helia
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
– muuttuva työelämä – haaste vai mahdolli
suus aikuiskouluttajalle?
– oppiminen ja osaaminen – aikuiskouluttaja
odotusten ja vaatimusten ristiaallokossa
– työpaikalla tapahtuva oppiminen – kehittä
misen ja kehittymisen mahdollisuus

10.30 Vierailu: Valmet Automaatio Oy,
tulevaisuuden valvomo
• Mika Karaila, Research manager, Valmet
Automaatio Oy

Demoja ja tehtäviä
12.00

Skenaarioita tulevaisuuden valvomotyöstä;
– prosessin ohjausta kotisohvalta – etätyön
mahdollisuudet
– puhe, eleet ja muut uudet vuorovaikutus
ratkaisut
– kriisinhallinnasta ongelmien ehkäisyyn –
älykkäät ennakoivat ratkaisut
– kilauta kaverille – käyttäjäyhteisöt
voimavarana

Lounas

13.00 Ohjaukselliset tilanteet ja oppimisen
arviointi
• Merja Alanko-Turunen
– ohjauksen muodot,työkalut ja prosessi
– kuinka varmistat, että oppija on oppinut

Multitaskaus; keskustelu keskittymisja toimintakyvyn ylläpitämisestä
14.15

Kahvi

14.30 Kyberturvallisuus
• Mikko Siponen, Professor of Information
Systems, University of Jyväskylä

12.00

Lounas

12.45

Siirtyminen Pirkkalan lentoasemalle

13.00 Tutustuminen ilmailualan
oppilaitokseen
• Patria Pilot Training Oy
Patria Pilot Training on kouluttanut satoja
kotimaisia ja myös lukuisia ulkomaisia
oppilaita liikennelentäjiksi perustamis
vuodestaan 1998 lähtien. Patrialla on laaja
koulutusohjelmatarjonta, joka sisältää muun
muassa lentoyhtiöille suunnatun Multi-Crew
Pilot Licence (MPL) -ohjelman.

Nykymaailma toimii yhä vahvemmin digi
taalisten palveluiden ja digitaalisen tiedon
varassa. Digitalisaation myötä kyber
turvallisuuden merkitys tulee kasvamaan
tulevaisuudessa.
Järjestelmiin kohdistuu erilaisia tietoturva
uhkia ja hyökkäyksiä mutta myös yrityksen
työntekijä voi nettikäyttäytymisellään aiheut
taa tietämättään vahinkoa.
16.30
18.00

Prosessinohjaus ongelmatilanteissa

Oppilaitoksella on käytössään huippu
moderni lentokoulutuskalusto. Oppilaita
koulusta valmistuu vuosittain 30–50 ja
vakituista henkilökuntaa on 30. Oppilaitos
toimii uusissa vuonna 2017 valmistuneissa
tiloissa Pirkkalan lentoasemalla.

1. päivän päätös
Päivällinen
15.30

Tilaisuuden päätös
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Keskiviikko–torstai 20.–21.3.2019, Solo Sokos Hotel Torni, Tampere

n Osallistumismaksu
1350 euroa/henk. Maksu sisältää jaettavan
materiaalin.
Kokouspaketti sisältäen ohjelmaan merkityt
kahvit ja ruokailut 145 euroa.
Hintoihin lisätään alv 24 %.

n Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 15.3.2019 mennessä:
Hannu Järvinen Consulting Oy,
Puhelin: 0400 641 851
Sähköposti: hannu.jarvinen@hjconsulting.fi
www.hjconsulting.fi

n Majoitus
Solo Sokos Hotel Torni, Tampere:
1 hengen huoneessa 145,-/henk./vrk
Majoitusvaraukset:
Majoitusvaraukset ilmoittautumisen
yhteydessä tai
sähköposti: sokos.hotels@sok.fi
Puh: 020 1234 600 tai suoraan hotellin
vastaanotosta puh. 020 1234 634
(puheluiden hinnat: 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min)
HUOM. Mainitkaa varatessanne
varaustunnus ”HJConsulting”
(huonekiintiö voimassa 8.3. saakka)
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