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Assistentti 2021 laivaseminaari 22.–24.9.2021
Assistentti laivaseminaari kokoaa joka vuosi Siljan laivalle yli 100 sihteeriä ja
assistenttia. Seminaari on nyt uudistunut ja sen ohessa on mahdollista suorittaa digija tietoturva tai viestintä sertifikaatti. Saat pilottitoteutuksessa sertifikaatin nyt
puoleen hintaan!
Sertifikaattiosiossa hyödynnetään tämän päivän metodeja, itseopiskelua verkossa ja
verkostoitumista kollegojen kanssa. Syvenny haluamaasi teemaan pintaa syvemmälle.
Pilotissa on mahdollisuus valita kahdesta eri teemasta, mutta jatkossa pääset
syventämään tietojasi ja taitojasi muissakin osa-alueissa.
Kokonaisuus huipentuu syyskuussa Assistentti laivaseminaariin. Seminaarissa on
jälleen laatukattaus kiinnostavia luentoja ja luennoitsijoita. Voit ostaa myös pelkän
laivaseminaarin!
ALKAA
22.09.2021 10.20 24.09.2021 10.20

SIJAINTI
Silja Serenade, Tukholma

JÄSENHINTA

HINTA

715 €

915 €

(+alv 0%)

(+alv 0%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt
tarjoilut.Laivaseminaarin ja sertifikaatit voi ostaa erillisinä osina tai pakettina. Pääset
valitsemaan sertifikaatin ostoskorissa.

Kuvaus

Ohjelma

Assistentti-laiva nostaa ankkurit kahden vuoden tauon jälkeen ja suuntaa
Tukholmaan 22.9.!

KESKIVIIKKO 22.9.

Nyt pilotoidaan uutta tapaa opiskella!
Jos haluat enemmän kuin pelkän laivaseminaarin, sinulla on mahdollisuus
ennen laivaa syventää tietojasi ja taitojasi ja sukeltaa pintaa syvemmälle
kahteen laivaseminaarin teemaan: Digi- ja tietoturva tai Viestintä. Pilotissa
suoritetaan Assistentti-sertifikaatti, teema kerrallaan. Tällä kerralla voit
valita toisen kahdesta teemasta ja suorittaa toisen myöhemmin ja jatkossa
on luvassa lisää kiinnostavia aiheita.
Sertifikaatti koostuu neljästä jaksosta:
1. Aloitusjakso ti 17.8. klo 13.00 - 15.00, toteutetaan teamsillä.
2. Itsenäinen opiskelu verkkokoulutuksena. Kesto noin 1 pv.
3. Ryhmätyöjakso ti 14.9. klo 12.00 - 15.00 tai ryhmän keskenään
sopima muu ajankohta.
4. Kokonaisuuden päätös on Assistentti laivaseminaari 22. –
24.9.2021. Ryhmätöiden esittely ja ohjaajan kommentit.
Digi- ja tietoturvaosion ohjaaja: Tietokirjailija, tietotekniikka-asiantuntija
Petteri Järvinen, Petteri Järvinen Oy
Viestintäosion ohjaaja Kielenhuollon ja viestinnän asiantuntija Taina
Parviainen, Helsingin seudun kauppakamari

Sertifikaatin pääset valitsemaan ostoskorissa.

10.50
Ilmoittautuminen Silja Linen Olympiaterminaalissa
11.20
Seminaarin avaus
Tuottaja Ulla Rossi, Helsingin seudun kauppakamari
11.40
Jos et tee mitään, unelma on pelkkä toivomus
Toimittaja, tarinankertoja Arman Alizad
13.00
Salaattilounas, Grande Buffet
13.45
Henkilötiedot ja niiden suojaaminen
tietovuodot lisääntyvät, ovatko sinunkin henkilötietosi vaarassa?
näin jokainen voi suojata omia ja läheistensä henkilötietoja
evästekyselyt ärsyttävät – missä kulkevat järkevän tietosuojan rajat?
Ajankohtaista tietoturvasta ja kryptovaluutoista
kiristysohjelmat, tiedonkalastelu, CEO- ja Office 365 -huijaukset
huijauspuhelut ja tekstiviestit arkisena riesana
mitä ovat Bitcoin ja muut kryptovaluutat – kansantajuisesti digitaalisesta
rahasta
Tietokirjailija, tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen, Petteri Järvinen Oy
15.15
Power Break, Liikunnanohjaaja Ville Erola
15.30
Työpaikan yhdeksän hyvää ja erilaista tyyppiä - Enneagrammi-

persoonallisuustyypit
tunnista oma stressikäyttäytymisesi ja löydä oma kasvusuuntasi - stressaa
vähemmän ja kasva koko potentiaaliisi
millaisten Enneagrammi-tyyppien kanssa sinä työskentelet?
erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen organisaatiossa
vuorovaikutuksen 3 erilaista tyyliä – lisää vaikuttavuutta viestintään
Työyhteisökouluttaja, tietokirjailija Iina Lempinen, Valmiina Coaching
16.30
Power Break, Liikunnanohjaaja Ville Erola
16.40
Kahvibuffét
(17.00 laiva lähtee Helsingistä)
17.00
Työpaikan yhdeksän hyvää ja erilaista tyyppiä - jatkuu…
18.30
Power Break, Liikunnanohjaaja Ville Erola
18.45
Ensimmäinen päivä päättyy
20.00
A la carte -illallinen, Tavolata Ristorante Italiano
TORSTAI 23.9.
9.45
Laiva saapuu Tukholmaan
aamupäivä vapaa – tai oheisohjelmaa
14.00
Salaattilounas, Grande Buffet
14.45
Power Break, Liikunnanohjaaja Ville Erola
15.00
Sujuva ja tuloksekas vuorovaikutus sähköisesti ja etätyössä
Miten valmistaudut etätapaamiseen ennen yhteyden avaamista?
Miten luot oikeanlaisen tunnelman?
Millä valinnoilla saat ryhtiä kohtaamiseen?
Miten tehostat yhteydenpitoa Teamsissa?
Miten huomioit tunteet osana kohtaamista?
Kielenhuollon ja viestinnän asiantuntija Taina Parviainen, Helsingin seudun
kauppakamari
16.30
Power Break, Liikunnanohjaaja Ville Erola
16.40
Kahvibuffét
(16.45 laiva lähtee Tukholmasta)
17.00
Assistentti-sertifikaatin ryhmätöiden purku
Assistentti Sertifikaatin suorittajat esittelevät ryhmätyönsä – valvojat ja
laivaseminaarin osallistujat kommentoivat vuorovaikutuksellisessa ja keskustelevassa
tilaisuudessa ryhmätöiden aiheista.
18.30
Seminaarin päättyy, cocktails
19.30
Buffet-illallinen, Grande Buffet
PERJANTAI 24.9.
10.30
Laiva saapuu Helsinkiin

Asiantuntijat
Petteri Järvinen
Puhuja, kouluttaja, tietokirjailija ja someaktiivi
Petteri Järvinen Oy

Taina Parviainen
FM, KTK, KauppakamariTiedon päätoimittaja
Helsingin Kamari Oy

Iina Lempinen
Valmiina Coaching

Arman Alizad
Ville Erola
Liikunnanohjaaja

Asiakaspalvelu
09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen matka- tai laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta vähintään 21 vuorokautta ennen matkan tai laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen
peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Matka- ja
ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen
luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

