Yritysklinikat
Awen Oy, Taina Riipinen
Taina on työhyvinvoinnin kehittämisen ammattilainen, joka hallitsee
kokonaisuudet ja vie asiat loppuun saakka Taina on koulutukseltaan
sosionomi, työnohjaaja ja hänellä on myös johdon työnohjaajan ja
valmentajan Master-CSLE pätevyys. Klinikan teemana haastavat
erityistilanteet työyhteisössä sekä yrityksen kehittäminen:
organisaatiomuutokset, yhteistyö erilaisten ihmistyyppien kesken,
stressi ja ajanhallinta sekä YT-prosessit. www.awen.fi

Kpedu Liiketalous ja yrittäjyys, Minna Frilund
Minna on koulutukseltaan KTM ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja/
johtamisen, esimiestyön ja alaistaitojen kouluttaja, toiminut yrityskehittäjänä useissa esr-kehittämishankkeissa. Minna on myös
toiminut vuosia hyvinvointialan yrittäjänä. Klinikan teemana
yrityksen osaamisen johtamisen työkalupakki, osaamisen arvioinnit
sekä osaamisen kehittämisen keinot. www.kpedu.fi

MCompetence, Marko Kesti
Marko on koulutukseltaan DI ja hallintotieteiden tohtori Lapin
yliopistosta. Hän on myös yrittäjä ja toimii advisorina muutamissa
start-up yrityksissä. Klinikan teemana Työhyvinvoinnilla tulosta tutkitusti. www.mcompetence.fi

Ossi Aura Consulting, Ossi Aura
Ossi on pohjalaissyntyinen liikuntatieteilijä ja Hankenin tohtori, jonka intohimona on kehittää yritysten tulosta henkilöstön hyvinvoinnin avulla. Klinikan teemana Strategisen hyvinvoinnin johtaminen.
www.ossiaura.com
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Kokkola, Kampushalli.
Teknologiakatu 8.
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Viasensus, Riitta Korpela
Riitta Korpela on koulutukseltaan KTK, suuntautuminen johtaminen ja organisaatiot. Hän on suorittanut työnohjaaja- ja organisaatiokonsultoinnin tutkinnon sekä NLP Practitioner ja NLP Practitioner Master. Riitta on Suomen Työnohjaajat ry (STOry) hyväksytty
jäsen ja on toiminut useamman vuoden yrittäjänä. Klinikan teemana
Vuorovaikutus ja ihmissuhteet - hyvän vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden edistäminen työyhteisössä. www.viasensus.fi
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Laatukeskus, Jorma Kajanus
Jorma on laatuasioiden ammattilainen, joka tuntee yleisimmät
ISO-standardit pitkin-poikin kouluttajana, konsulttina ja auditoijana.
Hänellä on myös vuosien kokemus käytännön yritysjohtamisesta ja
suunnittelusta. Klinikan teemana ISO-standardeilla uudet asiakassuhteet. www.laatukeskus.fi
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EVE on Keski-Suomen ELY:n ESR-rahoitteinen
kehittämis- ja koulutushanke
Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa.
Lisätietoa www.kpedu.fi/eve

ia ja
musiikk ntajana
e
iv
L
.
9
o
klo 17-1den avaus, ju
tilaisuuKuustonen
Mikko
vin”

ksaa hy

”Mitä

, kun ja
maksaa

tialan
et
yvinvoinja oppilaitoks
H
.
0
2
t
6
e
klo 1 et, hankke
an
yrityks yvät osastoilla
t
y
ä
t
esit

IKAT
N
I
L
K
S
Y
T
I
YR

7 ja
klo 16-1

0

klo 19-2

Seminaari

Ohjelma

”Mitä maksaa, kun jaksaa hyvin”

klo 16.00 -17.00
Messuosastot aukeavat, osastoilla toiminnallisia
tuokioita. Yritysklinikkatapaamiset alkavat.
Livemusiikkia ja makumaistiaisia
klo 17.00-18.00
Tilaisuuden avaus, juontajana Mikko Kuustonen
Seminaaripuheenvuorot
Ossi Aura: Johtamisen ketju kohti tuottavuutta
Marko Kesti: Työhyvinvoinnilla tulosta - tutkitusti
Yrittäjän kommenttipuheenvuoro
klo 18.00-19.00
Paneeli: “Mitä maksaa kun jaksaa hyvin?”
Aiheena yrityksen hyvinvointitekijät, yrittäjän
hyvinvointi ja jaksaminen, työkykyjohtaminen.
klo 19.00 - 20.00
Messuosastot avoinna, osastoilla toiminnallisia
tuokioita. Yritysklinikkatapaamiset jatkuvat.
Verkostoitumista.
Kahvila avoinna 2. kerroksessa klo 16.00-20.00

Juontajana Mikko Kuustonen,
Tuttu lauluntekijä, esiintyvä artisti ja tv-persoona. Uransa aikana
Mikko on palkittu mm. Kultainen Venla- ja Emma-tunnustuksilla
sekä toiminut YK:n hyväntahdon lähettiläänä. Viime vuosina
Mikko on keskittynyt oman yrityksensä Medicine Man Oy:n
kautta luentotehtäviin, työyhteisövalmennuksiin sekä tv-työhön.
Yksi Mikon motoista on lainaus bantukielisen Afrikan asukkailta: ”Sinussa on Ubuntua!” ja tällä lainauksella voisimme mekin
rohkaista toisiamme. Mitä sanonta tarkoittaa - siitä lisää Yrittäjän
OnnenPäivillä!
Anna Nurmi, Medirex
Anna toimii perheyrityksensä Medirex Oy:n toimitusjohtajana.
Yritys on Keski-Pohjanmaan johtava fysioterapia- ja kuntoutuslaitos. Anna suhtautuu innokkaasti ja avoimin mielin työhyvinvointiin kokonaisuutena ja on vakuuttunut siitä että kääntämällä
katseet henkilöstöön ja työympäristöön päästään haluttuihin
tuloksiin.
Anniina Isokangas, PaaPiiDesign
PaaPii Designin omistaja ja yrittäjä, jonka tuotteisiin kuuluvat muun
muassa tekstiilit, pehmolelut ja paperituotteet. Isokankaan suunnittelemat kankaat ja tuotteet ovat levinneet ympäri maailmaa ja
viime vuonna PaaPii Design Oy:n liikevaihto oli miljoona euroa.
Anniina Isokangas on Vuoden nuori yrittäjä 2016.
Esko Viitasaari, Best-Hall Oy
Esko on pitkän linjan Best-hallilainen ja toimii yrityksessä sahurina
ja 120 työntekijän pääluottamusmiehenä, jonka näkemys riittää
asioiden tarkastelemiseen laaja-alaisesti sekä työntekijöiden että
työnantajan kannalta. Esko pitää sydämenasianaan myös työtovereidensa hyvinvointia.
Heidi Puikko, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Heidi on koulutukseltaan tradenomi ja työskennellyt Keski-Pohjanmaan Yrittäjissä vuodesta 2002, tällä hetkellä järjestöpäällikön
tehtävissä. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry toimii Suomen Yrittäjien virallisena aluejärjestönä luotsaten 22 kuntakohtaista paikallisyhdistystä. Keski-Pohjanmaan alueella on jäsenyrityksiä noin 2
600. Jäsenet voivat hyödyntää koko järjestön neuvontapalveluja
ja jäsenetuja.

Tilaisuuden juontaa Mikk

o Kuustonen!

Jarmo Herronen, Boliden Kokkola
Boliden Kokkola on Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas ja
runsaalla 550 työntekijällään Kokkolan suurin yksityinen työnantaja. Tehdas työllistää kymmenien eri alojen osaajia. Toimitusjohtaja Jarmo Herronen on perhekeskeinen aktiivikuntoilija. Hän
kannustaa omalla esimerkillään siihen, että työntekijät pitävät
huolta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Marko Kesti, Mcompetence
Dosentti ja DI Marko Kesti toimii henkilöstötuottavuuden kehittämisohjelman johtajana Lapin yliopistossa. Hän on myös yrittäjä
ja toimii advisorina muutamissa start-up yrityksissä.
Olli Mäkipelto, Fouga IT
Olli on innovaattori ja sarjayrittäjä. Koulutukseltaan hän on
sähkövoimainsinööri, MBA päättötyössään hän on tutkinut start
up yritysten selviytymistä kuolemanlaakson yli. Mäkipellolla on
kyky hakeutua uusille lupaaville liiketoiminta-alueille ja rakentaa tiimejä jotka selviytyvät voittajina kuolemanlaakson yli. Olli
Mäkipelto työskentelee toimitusjohtajana Fouga yhtiöissä. Fouga
yhtiöiden kärkituote on moderni taloushallinto ja sitä tukevat
lisäpalvelut ja ohjelmistot. Mäkipelto on esittänyt väittämän, että
jokainen ihminen on maailman paras aiankin jossain asiassa, kunkin on vain löydettävä tuo asia. Mottona: ”Muutokseen valmis
mieli on paras turva tulevaisuuteen”.
Ossi Aura, Ossi Aura Consulting
Ossi on pohjalaissyntyinen liikuntatieteilijä ja Hankenin tohtori, jonka intohimona on kehittää yritysten tulosta henkilöstön
hyvinvoinnin avulla. Yrittäjänä Ossi tutkii, konsultoi ja kirjoittaa
strategisesta hyvinvoinnista ja henkilöstötuottavuudesta eri
yhteistyökumppaneittensa kanssa. Hänen missionaan on löytää
yhdessä yritysten kanssa ketju hyvän johtamisen ja johtajuuden
kautta henkilöstötuottavuuteen ja kestävään tuloksellisuuteen.
Anne Salmi, Työterveyslaitos
Anne työskentelee vanhempana asiantuntijana Työterveyslaitoksen PK-yrittäjyys-salkussa. PK-yrittäjyyden laajamittainen huomioiminen on yksi Työterveyslaitoksen uusista painopistealueista.
Tällä hetkellä Anne johtaa Naiset työssä-Yrittäjinä toimivien
naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä
heidän kanssaan-projektia sekä on Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston Pohjois-Pohjanmaan ydinryhmän jäsen. Lisätietoa:
www.ttl.fi/naisettyossa
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