
Uskalla johtaa on ainutlaatuinen johtamistaidon kurssi, joka toteutetaan 
Atlantin aalloilla, m/s Kristina Katarinan risteilyllä Kanariansaarten 
ympäri.  Viikon aikana luvassa on yli kolmekymmentä tuntia painavaa 
johtamisvalmennusta, jota maustavat yllättävät pehmeät arvot, filosofia, 
liikunta, aurinko ja mahtavat maisemat.

Valmennusjaksot:

1. Vuorovaikutusnavigointi
2. Liikunnallinen löytöretki filosofiaan ja ihmiseen
3. Kaikki samassa veneessä - miehistön työodotukset
4. Klinikkapäivät (tietoiskut ja yrityskohtaiset konsultoinnit)
5. Solmujen avaus - käännä aika puolellesi
6. Maata näkyvissä - kaikki hyvin 

 
Aveceille on suunniteltu oma ohjelma, josta osa sivuaa varsinaista kurssin antia ja osa 
antaa uusia ulottuvuuksia myös liikunnan ja taiteen saralla. 
 
Hintaan sisältyy lennot Laas Palmasiin, lentokenttäverot ja kuljetukset laivalle, risteily 
puolihoidolla, johtamisvalmennus ja sen henkilökohtaiset työkirjat, laivan ohjelmatar-
jonta, teemaillallinen ja kalleimmissa hyttiluokissa kapteenin illallinen.

Paikkoja rajoitetusti, ilmoittaudu pian!
Vuoden 2012 Uskalla johtaa-risteilylle 

osallistuneille toteutetaan oma jatkokurssi.

Uutuus!
Klinikka-
päivät
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Tule mukaan aurinkoiselle risteilylle! Saat mukavassa muodossa viikon aikana yli kol-
mekymmentä tuntia painavaa esimies- ja johtamisvalmennusta, jota maustavat peh-
meät arvot, filosofia, liikunta, aurinko ja mahtavat maisemat.

Matkajärjestelyistä vastaa Kristina Cruises Oy, jonka. uudistettu lippulaiva, m/s Kristina Ka-
tarina on korkeatasoinen, mutta kodikas keskisuuri risteilyalus. Kristina Katarina purjehtii 
suomalaisen lipun alla ja koko miehistö on suomalainen. Uskalla johtaa -risteily järjestetään 
7.–14.11.2013.

Luvassa aurinkoista johtamista

Kysy lisätietoja! 
ml.joukainen@tulosmarkat.fi

Kymmenen kohokohtaa vuosien varrelta:

Puun mekaaninen jatkojalostus ja kauppa –koulutusohjelma 1993-95
Yrityshautomot Kouvolassa 1996-99
Yrittäjäkurssit Kouvolassa, Lahdessa ja Heinolassa 1997-2003
Markkina-avain ja Internet-avain -koulutusohjelmat 1999-2000
Verkkonet -projekti 2000-2002
Naisenergia euroiksi -projekti  2001-2003
Kasvuun kannattavasti -projekti 2004-2007
Innorail pk-verkostot  2007-2008
Yrittäjän tukiverkko 2009-2011
Uskalla johtaa -valmennusristeily 2012-2013
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Tulosmarkat Oy käyttää maailmanlaajuisesti tunnettuja valmennustuotteita, jot-
ka Suomen oloihin on muokannut MLP Oy. Valmennustuotteita on käytössä 
yli 70 maassa. Marja-Leena on toiminut vuodesta 2002 MLP Oy:n sertifioituna 
konsulttina ja hän pystyy vastaamaan monenlaisiin organisaation kehittämistar-
peisiin näitä valmennustuotteitaapuna käyttäen.

Vuorovaikutustaidoilla tuloksiin

Onnistumisemme riippuu kyvystämme toi-
mia tuloksellisesti toisten ihmisten kanssa. 
Vuorovaikutusvalmennuksessa aihetta lä-
hestytään yksilöiden erilaisuuden ja luotta-
muksen rakentamisen kautta. Menestyvän 
toiminnan perusta on oman käyttäytymisen 
vaikutusten tiedostaminen suhteessa eri ih-
misiin ja ympäristöön. Valmennus tuo uutta 
puhtia myyntiin, asiakaspalveluun, esimies-
toimintaan ja tiimityöhön.

Uusittu DiSC -käyttäytymismalli auttaa ym-
märtämään ihmisten erilaisuutta. Mallista 
osallistujat saavat yhteisen työkalun, jolla 
heidän on jatkossa helpompi hahmottaa 
käyttäytymistä ja kehittää taitojaan.

Käännä aika puolellesi

Opi tehokkuutta ajankäyttöön! Nykyisen työ-
paineen alla työpäivät pitenevät ja tehtäviä 
hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.
Yksinkertaisella suunnittelulla jokaisen on 
mahdollista nostaa henkilökohtaista tehok-
kuutta. Eikä tämä merkitse kovempaa työ-
tahtia, vaan oikeiden asioiden tekemistä 
oikeaan aikaan. Henkilökohtaisen tehok-
kuuden valmennus auttaa mm. tunnista-
maan ajanryöstäjät ja keskittymään olennai-
seen.

Yrityksen ja henkilöstön kehittäminen 
maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti

Työodotusten huomiointi vaikuttaa te-
hokkuuteen ja työssä viihtymiseen

Työodotukset ovat niitä asioita, joiden mu-
kaan me toivomme ja odotamme asioiden 
toimivan työpaikallamme. Nämä odotukset 
ja niiden toteutuminen vaikuttavat merkittä-
västi ajatuksiimme, tunteisiimme ja käyttäy-
tymiseemme. 

Tutkimusten mukaan työodotusten huomi-
oon ottaminen vaikuttaa vahvasti työasen-
teisiin. Kaikkien odotusten ei välttämättä 
tarvitse heti täyttyä. Tärkeää on, että asiois-
ta keskustellaan ja sovitaan, miten niitä yh-
dessä kehitetään. Ihmiset, jotka tiedostavat 
työodotuksensa ja kertovat niistä, viihtyvät 
ja menestyvät työssään paremmin. Yrityk-
set, joiden työntekijät viihtyvät työssään, 
tuottavat enemmän ja myös työntekijöiden 
vaihtuvuus on vähäisempää.

Työodotukset –työkirjan avulla esimiehet 
saavat uutta tietoa kehityskeskustelujen 
pohjaksi. Työkirja avaa ovet molemminpuo-
liseen ymmärtämiseen.
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Marja-Leena Joukainen
ml.joukainen@tulosmarkat.fi

Puhelin 0400 650464

Ota yhteyttä, keskustellaan sinun yrityksesi tarpeista!

Lisää myyntiä!
Haluatko   
● Selkeät markkinoinnin kohteet 
● Perusteet mainosmateriaalille 
● Aikataulutetut markkinointitoimet
● Myyntitavoitteet ja konkreettiset 
   myynnin kohteet

Haluatko
● Myyntihenkilöstölle yhteisen suunnan
● Mitattavat tavoitteet  
● Lisää osaamista myyntiin 
● Taktiikkaa neuvotteluihin
● Parempaa asiakaspalvelua

Valitse Myyntiteho
- kehittämisohjelma

Valitse Total Sales  
- myynnin valmennusohjelma

Lisää osaamista!

360® mittaukset
Kunto-ohjelma ja  
PK-LTS -liiketoimintasuunnitelma
Tuottavuus tavaksi -ohjelma
Käännä aika puolellesi -valmennusohjelma
Ymmärrä paremmin itseäsi ja muita
Osaava esimies -valmennusohjelma 
Uskalla johtaa -johtoryhmävalmennus

● Mittaa lähtötilanne ja sovi seuranta
● Selvitä liiketoiminnan nykytilanne
   ja tee kehittämisohjelma
● Hanki keinot yrityksen tuottavuuteen   
● Paranna henkilökohtaista tehokkuutta
● Ota vuorovaikutustaidot hallintaan
● Tehosta esimiestoimintaa 
● Hanki uutta puhtia johtamiseen 
 

Palvelutarjonta

Löydät meidät myös 
Facebookista. 


