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HALLITUKSET TÖIHIN!
Hyvän hallitustyön teematilaisuudet 2021

Hallitukset töihin! Satakunta -kehitysohjelma
tukee alle 50 henkeä työllistäviä PK-yrityksiä
hyvien hallitustyön käytäntöjen hyödyntämisessä
ja edelleen kehittämisessä johtamisen tueksi. 

Vuoden 2021 aikana toteutamme kehitysohjelman
osana Hyvän hallitustyön teematilaisuuksien sarjan,
joissa alansa huippuasiantuntijat puhuvat
ajankohtaisista aiheista hallitustyön viitekehyksessä.
Noin 1h mittaisten aamutilaisuuksien osana
esittelemme myös vuorollaan yhden Hallituspartnerit
Satakunta ry:n hallitusosaajista, joka keskusteluttaa
asiantuntijapuhujaamme teeman aiheisiin liittyen. 

SuomiAreena viikolla 14.7. toteutamme lisäksi Hyvän
Hallitustyön KesäSummit 2021: ”Kohti kirkkaampaa
tulevaisuutta” - tapahtuman, jossa kuulemme
mielenkiintoisia puheenvuoroja mm.
tulevaisuusajattelun sekä asiakaskokemuksen ja
brändin hyödyntämisestä liiketoimintasuunnittelun
osana. Saamme kuulla myös Cimcorp Oy:n
menestystarina kansainvälisestä liiketoiminnasta. 

Hallitukset töihin! -kehitysohjelman kautta
pääset osallistumaan kaikkiin tapahtumiin 95 €
osallistujapassilla. 

Osa 1: Paras strategiarokotus
korona-aikaan: suunnittelu,
selviytyminen vai sattuma?

perjantaina 23.4.2021 klo 9 - 10

Kimmo Suominen, Rohjeta Advisors
sparraajana Harri Jyrkiäinen, Jenico

Osa 2: KesäSummit: Kohti
kirkkaampaa tulevaisuutta

keskiviikkona 14.7.2021 klo 9 - 12
(SuomiAreena-viikolla)

mukana mm. Pia Linja, Tero Peltomäki,
Marina Vahtola, Pekka Karhumäki,
 Juha Blomster, Leena Roskala

Osa 3: Kestävä kehitys
hallitustyön tukijalkana

syyskuussa 2021

Curt Ruokolahti, DNV
sparraajana Anne Ekberg, Fiblon

Osa 4: Tulevaisuuden
henkilöstöstrategia ja
kannustepalkkiomallit

marraskuussa 2021

Saara Tarumo, Happy Company
sparraajana Sakari Toivonen
Mukana myös Noora Finne, Satakunnan
kauppakamari, Explore Work!



  

Puhujana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kimmo Suominen, Rohjeta Advisors 
 

Kimmo Suominen (KM, TkT) on
Suomen johtava strategia-

vaikuttamisen asiantuntija. Hän on
toiminut urallaan liikkeenjohtajana,
konsulttina ja organisaatiotutkijana.

 
Suomen Strategisen Johtamisen Seura

(SSJS) palkitsi Kimmon väitöskirjan
parhaana strategia-aiheisena

tutkimuksena vuonna 2011 sekä valitsi
hänet seuran kunniajäseneksi vuonna

2020. Lisäksi hän on ollut
kirjoittamassa monia suosittuja
liikkeenjohdon kirjoja ja oppaita.

 
 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ
 

OSA 1: Paras strategiarokotus
korona-aikaan: suunnittelu,
selviytyminen vai sattuma?

perjantaina 23.4.2021 klo 9 - 10 etätoteutuksena

Poikkeusaikana strategian päivitys ja liiketoiminnan
jatkuvuuden suunnittelu uutta normaalia vastaavaksi
on lähes jokaisen yrityksen agendalla. Katseet tulisi
suunnata tulevaan ja samalla selvitä poikkeustilan
aiheuttamista jokapäiväisistä epävarmuustekijöistä.
Kuinka valita tarjolla olevista skenaarioista se oikea,
johon tulevaisuuteen kohdistuvissa toimenpiteissä
kannattaa panostaa? Vai onko järkevämpää odottaa
tulevaisuuden näkymien selkenemistä?

Kimmo Suominen Rohjeta Advisors:lta valottaa
puheenvuorossaan strategisen
jatkuvuussuunnittelun merkitystä tämän hetken
utuisissa tulevaisuuden näkymissä.

Sparraajana aamukahvilla toimii Hallituspartnerit
Satakunta ry:n hallitusosaajista Harri Jyrkiäinen,
Jenico Oy.
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https://satakunnankauppakamari.fi/?action=eventregistration&id=234&aid=26ee7a07

