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Yhteistyössä

MITÄ ODOTUKSIA SINULLA ON
TULEVAISUUDEN JOHTAMISELTA?

TULE VERKOSTOITUMAAN SEKÄ
KUULEMAAN MITÄ TUTKIMUSTULOKSET JA
HUIPPUJOHTAJAT KERTOVAT
Tilaisuudessa johtajat ja asiantuntijat kertovat
näkemyksiään tulevaisuuden työstä ja siitä mitä
tulevaisuuden johtamiselta odotetaan.
Julkistamme ’Johtaminen tulevaisuuden työelämässä’ –
tutkimustulokset tässä tilaisuudessa. Gaia Network on
kysynyt jäsenistöltään sekä yhteistyöverkostoiltaan
ajatuksia johtamisen kehittymisestä ja tulevaisuuden
näkymistä. Tutkimuksen on toteuttanut tutkimustoimisto
IROResearch. Saatujen tulosten avulla haluamme
käynnistää keskustelun johtamiseen liittyvistä
ajankohtaisista ja kriittisistä aiheista ja johtamisen
kehittämisestä tulevaisuuden työelämässä.
Luvassa on kiehtovia ja ajatuksia herättäviä
puheenvuoroja, kiinnostavien ihmisten kohtaamisia
ja verkostoitumista.
Huomioithan, että taltioimme tilaisuuden sekä
otamme tilaisuudesta kuvia Gaia Network viestintään
ja jäsenistömme käyttöön.

OHJELMA
·

15.30–16.00

Saapuminen

·

16.00–16.15

Tervetuloa Kesko & Gaia Network

·

16.15–16.45

Gaia tutkii:
Johtaminen tulevaisuuden työelämässä
Sylva Vahtera, Asiakkuusjohtaja, IROReserach

·

16.45–17.05

Johtamisen kulttuuri K-Ryhmässä
Matti Mettälä, Henkilöstöjohtaja, Kesko Oyj

·

17.05–17.35

Verkostoitumistatauko

·

17.35–18.10

Johtajuus ja tulevaisuuden työ
Keynote Speaker – Pekka Mattila:
Työelämä professori - Toimitusjohtaja Aalto EE

·

18.15–19.15

Paneelikeskustelu:
Johtaminen tulevaisuuden työelämässä

- Leading with impact – Pekka Mattila,

toimitusjohtaja Aalto EE
Leading with impact
– Pekka– Mattila,
- Merkityksellisyys
johtamisessa
toimitusjohtaja
Aalto Coach
EE
Kristiina
Blom, Executive
Merkityksellisyys
–
- Johtamisen
urapolku johtamisessa
– Riikka Joukio,
Kristiina Blom,
Executive Coach
vastuullisuusja yhteiskuntasuhdejohtaja
Johtamisen urapolku – Riikka Joukio, Kesko
Kesko
vastuullisuusja yhteiskuntasuhdejohtaja
- Vastuullinen
ja kasvua
tukeva johtaminen –
Vastuullinen
kasvua tukeva johtaminen –
Saku
Tuominen,ja
yrittäjä
Saku Tuominen, yrittäjä
Idealist/HundrED/Financier
Idealist/HundrED/Financier
- Paneelin
moderaattorina Mia Ahlström
Paneelin moderaattorina Mia Ahlström
Kysymyksiä ja ajatuksia yleisöltä

·

19.15–19.20

Tilaisuuden yhteenveto Kati Nyman

·

19.20–21.00

Iltapala ja verkostoitumista

KEYNOTE SPEAKER –
PEKKA MATTILA

Johtajuus ja tulevaisuuden työ
Totta ja tarua työstä ja
sukupolvisuudesta
Uuden johtajuuden kulmakivet
Johtajuutta kaikkialta – ylhäältä,
alhaalta ja sivuilta

Valtiotieteiden tohtori Pekka Mattila toimii käytäntöön suuntautuneena professorina
(Professor of Practice) ja johtoryhmän jäsenenä Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulussa. Lisäksi hän toimii Aalto University Executive Education ryhmän toimitusjohtajana sekä johtamisen ja markkinoinnin professorina
moninaisissa johtamisen kehittämisen ohjelmissa. Hän opettaa säännöllisesti
yrityskohtaisesti räätälöidyissä ohjelmissa, Executive MBA – ja MBA-ohjelmissa sekä
valikoiduissa avoimissa ohjelmissa niin Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa kuin PohjoisAmerikassa. Pekka Mattilan erikoisalueita ovat ylimmän johdon työskentely,
johtamisurat ja -kompetenssit, muutoksen johtaminen, strateginen johtajuus,
strategian muotoilu, johtamisjärjestelmien kehittäminen, strateginen markkinointi
sekä liiketoimintamalli-innovaatiot ja palvelujohtaminen.
Vuosien mittaan Pekka Mattila on toiminut usean yrityksen hallituksen
puheenjohtajana, ja hallituksen jäsenenä sekä ollut aktiivinen myös julkisissa
luottamustehtävissä. Hän on toiminut neuvonantajana ja valmentajana yli 370
pohjoismaiselle tai kansainväliselle suuryritykselle, keskeiselle julkisen sektorin
organisaatiolle ja järjestölle. Hän on kansainvälisesti kysytty puhuja erilaisissa
vaikuttajatapahtumissa ja seminaareissa. Viime vuosina Pekka Mattila on julkaissut
monipuolisesti erityisesti henkilökohtaisen johtajuuden, johtoryhmätyöskentelyn sekä
muutoksen johtamisen ja strategisen markkinoinnin teemoista.

IROResearch - Sylva Vahtera
Asiakkuusjohtaja ja Gaia Networkin
puheenjohtaja. Tutkijakoulutuksen
saaneena ja yli 30 vuotisen uran
markkinatutkimuksen parissa
tehneenä Sylva Vahteralla on pitkä
kokemus erityyppisten tutkimusten
toteuttamisesta ja niiden
analysoinnista.

Kesko Oyj - Matti Mettälä
Matti Mettälä toimii Kesko Oyj:n
henkilöstöstä vastaavana johtajana.
Hän on toiminut K-ryhmässä yli 30
vuoden ajan lukuisissa eri
liiketoimintaja tukitoimintotehtävissä.

Bayer Nordic - Kati Nyman,
tilaisuuden juontaja
Kati Nyman, Head of Communications,
Public Affairs, Science and Sustainability,
johtaa Bayerin viestintää,
yhteiskuntasuhteita ja vastuullisuusasioita
kahdeksassa Pohjois-Euroopan maassa.
Katilla on laaja kokemus sekä kotimaisista
yrityksistä että useista kansainvälisistä
suuryhtiöistä, minkä lisäksi hän on myös
pitkäaikainen Gaian jäsen.

Valtiotieteiden tohtori, Aalto University Executive
Education -ryhmän toimitusjohtaja, johtamisen ja
markkinoinnin professori, hallitusammattilainen,
yritysvalmentaja, kansainvälisesti kysytty puhuja.
Millainen johtaja jättää
Viime vuosina Pekka Mattila on julkaissut
suurimman positiivisen
monipuolisesti erityisesti henkilökohtaisen
jäljen?
johtajuuden, johtoryhmätyöskentelyn sekä
Miten johtaja voi luisua?
muutoksen johtamisen ja strategisen
Miten kasvaa johtajana?
markkinoinnin teemoista.

Pekka Mattila –
Leading with Impact:

Kristiina Blom –
merkityksellisyys
johtamisessa:
Gaia Network-tasaarvoinen johtaminen
Sydänjohtaminen

Kristiina Blom, Gaia Network perustaja jäsen
Executive Coach, on johdon konsultoinnin
konkari. Asiakkaina ovat yksilöt ja johtavat
tiimit. Kristiina myös luotsannut nuoria naisia
johtamispolulle, kirjoittanut kirjoja ym.
Pääteemoina ovat olleet niin organisaation kuin
yksilön kehittäminen niin, että työn ilo ja
merkityksellisyys on kantavana johtamisen
periaatteena kaikessa ja kaikkien tekemisessä.

Riikka Joukio toimii Keskon vastuullisuus- ja
yhteiskuntasuhdejohtajana. Aiemmin hän on
hankkinut laajan kokemuksen globaalista
metsäteollisuudesta niin liiketoiminta- kuin
Johtajan jatkuva
asiantuntijaorganisaatioiden johtajana mm.
oppiminen ja kehittyminen kestävässä kehityksessä, yhteiskuntasuhteissa
Osaaminen oma
ja markkinoinnissa. Riikka on myös vuosien
motivaatio urapolun
ajan ollut aktiivinen jäsen sekä
keskiössä
toimialajärjestöissä että hallituksissa.

Riikka Joukio –
Johtamisen urapolku

Saku Tuominen – Vastuullinen ja kasvua tukeva johtaminen
Saku Tuominen on yrittäjä, ravintoloitsija, tietokirjailija ja keynote-puhuja sekä
hallitusammattilainen. Hän on perustanut menestyksekkäitä yrityksiä ja
toiminut yrittäjänä vuodesta 1989 asti. Sakun perustaman Idealist Groupin
tavoitteena on tehdä maailmasta parempi paikka tuottamalla rohkeita ideoita,
jotka on toteutettu hyvin. HundrED pyrkii parantamaan koulutusta globaalisti
ja Financier Groupin osakkaana sekä luovana johtajana hän taas pyrkii
luomaan meille kaikille hienoja ravintolaelämyksiä mm. Savoy ja Palace
ravintoloissa. Kirjailijana ja puhujana hän ottaa kantaa ja herättelee ajatuksia.

Mia Ahlström – Paneelin moderoija
Gaia Network hallituksen jäsen, laaja-alaisen bisnes kokemuksen omaava
ammattijohtaja, yrittäjä, hallitusammattilainen, konsultti ja yritysvalmentaja.
Yrittäjäksi hän siirtyi pitkän IKEA uran ja IKEA USA:n Varamaajohtajan
tehtävän jälkeen. Nyt hän valmentaa yritysjohtajia luomaan strategioita
kasvuhakuisesti, asiakaskeskeisesti arvopohjaisesti kansainvälisessä
liiketoimintaympäristössä. Intohimona on menestyksen varmistaminen hyvän
ihmisten johtamisen ja erinomaisen työntekijäkokemuksen kautta.

