Leadership is all about speed and resources!

TUO JOHTORYHMÄSI
IKIMUISTOISEEN TESTIIN
AVOMERIOLOSUHTEISSA

Testaa aidossa ympäristössä
Tuo johtoryhmäsi testaamaan yksilö- ja
etenkin yhteistyötaitojaan haastavissa, jopa
ääriolosuhteita lähestyvissä olosuhteissa
ympäri vuorokauden tapahtuvassa
toiminnassa.
•

Puitteet tarjoaa Itämeri ja Suomen ainut aito
Volvo Ocean Race -vene Tokio II.

•

Purjehduksen aikana tiimin toimintaa ja
ryhmädynamiikkaa seurataan ja kehitetään
ammattimaisesti. Ideoita ja palautetta
tarjotaan sekä välittömästi että purjehduksen
jälkeisessä briefingissä.

•

Tapahtuman kesto noin 40 tuntia –
esimerkiksi aloitus päivänä 1 klo 17 ja lopetus
päivänä 3 klo 10. Yksityiskohtia voidaan aina
räätälöidä.

HAASTEITA
YHTEISTYÖTÄ
OPPIMISTA

Testiohjelman hyödyt
Tiimiytyminen
•
•

Yhteishengen kohottaja ja luottamuksen
vahvistaminen
Syvällisempi tutustuminen, myös
väsyneenä ja ääriolosuhteissa

Vastauksia
•
•

Johtaja- ja toimintaominaisuuksien
arviointi
Vahvojen piirteiden ja myös
kehityskohteiden tunnistaminen

Mahdollistaja
•
•

Oman toiminnan ja jaksamisen
”tuotteistaminen"
Uudistus- ja muutosprosessin käynnistäjä

Aikataulu
- Esimerkki -

PÄIVÄ 1 – TORSTAI
Klo 16
Kokoontuminen ja orientaatio
Klo 17
Siirtyminen Tokio II –veneeseen
Klo 18
Köydet irtoavat
Klo 18-24 Toimintaa avomerioloissa
PÄIVÄ 2 – PERJANTAI
Klo 00-24 Toimintaa avomerioloissa
PÄIVÄ 3 – LAUANTAI
Klo 00-07 Toimintaa avomerioloissa
Klo 07-08 Rantautuminen, aamusauna
Klo 08-10 Briefing ja palaute aamiaisella
Klo 10
Tapahtuma päättyy

Testivaihtoehtoja
VAIHTOEHTO 1
•
Tapahtuma alkaa ja päättyy Tokio II:n kotisatamaan
Helsingin Lauttasaaressa
VAIHTOEHTO 2
•
Tapahtuma alkaa Helsingissä ja päättyy sovittuun
kohdesatamaan – paluu kohdesatamasta esim. lentäen.
•
Noin 40 tunnin etäisyydellä olevia kohteita, joista hyvät
yhteydet esimerkiksi Riika, Maarianhamina, Tukholma,
Pori, Pietari. Kohteen valinnan mukaan tapahtumaa
voidaan myös hieman pidentää.
•
Voidaan toteuttaa myös ”päinvastoin”: siirtyminen
lentäen muualle ja purjehditaan Helsinkiin
VAIHTOEHTO 3
•
Kaksi eri ryhmää: Ryhmä 1 purjehtii kohdesatamaan ja
Ryhmä 2 sieltä takaisin Helsinkiin

Toiminta avomerioloissa
Veneen hallintaa ja käsittelyä
•
•
•

Kaikki osallistuvat – aikaisempi
purjehduskokemus ei tarpeen
Tähdätään yhdessä sovittuun tavoitteeseen
Päätöksentekoa ja toimintaa ammattilaisten
opastuksessa, ohjauksessa ja valvonnassa

Simuloidaan kilpailuolosuhteita
•
•
•

Toiminta vuoroissa 24 tuntia per vrk
Vastuuvuoro, stand-by –vuoro ja lepovuoro
Voimavarojen ylläpito, lepo ja uusiutuminen
nousevat menestystekijöiksi

Meren voimaa kunnioitetaan
•
•
•

Turvallisuus = prioriteetti nro 1
Toiminta eri tuuli- ja näkyvyysolosuhteissa,
päivänvalossa ja pimeässä
Ei alkoholia purjehduksen aikana

VAATIVAA
TURVALLISTA
HAUSKAA

Myynti ja testin suunnittelu

Jukka Räikkönen, p 040 5442068
jukka.raikkonen@oceanrace60.fi
Risto Saarni, p 040 5464514
risto.saarni@oceanrace60.fi

