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Maailman muuttuessa yhä epävarmempaan ja 
kompleksisempaan suuntaan perinteinen tapa tehdä 
strategiatyötä ei toimi samalla tavalla kuin aiemmin. 
Edelläkävijöiden strategiamuotoilun täsmäkoulutus on kuuden 
tunnin vuorovaikutteinen ja keskusteleva syväsukellus 
uudenlaisen strategiatyön maailmaan. Koulutuksessa opit 
tekemään ketterää, kokeilevampaa ja osallistavampaa 
strategiatyötä omassa organisaatiossasi. Koulutuksen jälkeen 
ymmärrät strategiamuotoilun keskeisimmät mahdollisuudet ja 
haasteet sekä saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen sen 
soveltamisesta strategiatyössä. 

To 8.12.2022 klo 09.00 – 15.00 / Teams

Strategiamuotoilun täsmäkoulutus

Ilmoittaudu mukaan!



Johdon raportointi kestävän kasvun tukena

Edelläkävijöille ja muille liiketoimintamuotoilusta ja 
tulevaisuuden ilmiöistä kiinnostuneille rento digitaalinen 
kohtaamispaikka, jossa pääset vaihtamaan näkemyksiä, 
verkostoitumaan, inspiroitumaan ja oppimaan uutta alansa 
asiantuntijoiden johdolla.

Kasvua tukevaan johdon raportointiin meidän perehdyttää 
Gallantin Financial Advisor Jere Värri. Selkokielinen esitys 
sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille!

Pe 9.12.2022 klo 8.30 – 9.30 / Teams

Edelläkävijöiden aamukahvit

Ilmoittaudu mukaan!



Tulevaisuuden ennakointi ja hallitustyön trendit 2023

Digitaalisten aamukahvien tavoitteena on rakentaa
osallistujille kokonaisnäkemystä tulevaisuuden
ennakoinnista sekä sen hyödyntämisestä tulevaisuuden
kestävän liiketoiminnan rakentamisessa. Aamukahvit on 
rento kohtaamispaikka hallitustyöstä kiinnostuneille, 
lyhyt ajatustenvaihto kollegoiden kanssa ja kuratoituja
havaintoja Hallituspaikka 2022-tapahtuman jälkilöylyissä.

To 15.12.2022 klo 9.00 – 10.00 / Teams

Hallituspaikan digitaaliset jatkot

Ilmoittaudu mukaan!



Sitran Megatrendit 2023 -julkistustilaisuuden kisakatsomo
Edelläkävijöille! Tilaisuudessa seuraamme verkkolähetystä, 
jossa on tarjolla kattaus tulevaisuuteemme voimakkaimmin
vaikuttavista laajoista kehityksenkaarista.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille tulevaisuudesta ja yhteis-
kunnallisesta muutoksesta kiinnostuneille. Tarjoamme
kisajuomat ja pientä purtavaa kisakatsomoon! Lähetyksen
jälkeen ohjelmassa on vapaata keskustelua ja 
megatrendivisailua!

Sitran julkistustilaisuuden Edelläkävijöiden kisakatsomo
To 12.1.2023 klo 12:45 - 15:00 / Veren toimisto, Bulevardi 30, Helsinki

Megatrendit 2023

Ilmoittaudu mukaan!



Tulevaisuus         Johtaminen

Seuraavassa Edelläkävijöiden aamussa keskitytään 
johtamisen muutokseen nopeasti muuttuvassa toiminta-
ympäristössä. Aamun teemoina mainioiden alustajien 
johdolla toimivat muutoksen, kasvun ja yksilön johtaminen.

Tilaisuus järjestetään hybriditapahtumana eli live-
tilaisuutena Helsingissä sekä striimattuna virtuaalisesti.

Ti 7.2.2023 klo 9.00 – 11.00

Edelläkävijöiden aamu

Ilmoittautuminen
aukeaa myöhemmin!



Liity Edelläkävijöihin!

#EKaamu #edelläkävijät #vere

FACEBOOK: Edelläkävijät-keskusteluryhmä 

/edelläkävijät

@edellakavijatyhteiso

@edellakavijat_yhteiso

@edellakavijat
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