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Kenelle juhlaseminaari 
on tarkoitettu

Professional Coaching & Mentoring -juhlaseminaari on 
tarkoitettu mentorointia, coachingia ja sparrausta pää- tai si-
vutoimisesti tekeville, kouluttajille ja tutkijoille sekä niille alan 
mahdollisuuksista kiinnostuneille, jotka haluavat ymmärtää, 
miten mentorointi ja coaching toimivat tehokkaana täsmäke-
hittämisen prosessina.

Tarkoitus  
ja tavoite

Tarkoituksena on tuoda suomalaisten ulottuville Euroopan 
johtavien Mentoring & Coaching -tutkijoiden ja -kouluttajien 
osaaminen, käytännön opettamat keinot ja näkemykset, työka-
lut ja prosessit.

Tavoitteena on nostaa suomalaisen mentoroinnin ja coachingin 
ammattimaisuutta ja tasoa sekä tarjota menetelmää käyttäville 
organisaatioille syventävä kokemus mentoroinnin ja coachingin 
mahdollisuuksiin.

9.00 Tilaisuuden avaus – puheenjohtaja Tuula Lillia, EMCC Finland ry 

9.30 European mentoring – David Clutterbuck and David Megginson
•	 A	short	history	of	mentoring
•	 The	younger	brother	–	the	arrival	of	coaching
•	 Diversity	mentoring	–	a	rapidly	growing	movement
•	 What´s	the	ROI	from	mentoring	for	stakeholders

10.30 Mega-trends in mentoring and coaching  
– David Clutterbuck and David Megginson
•	 Sponsors	and	providers
•	 The	place	of	education
•	 Professionalisation	and	regulation	-	a	developmental	response

11.15 Goals in mentoring and coaching  
– David Clutterbuck and David Megginson
•	 The	conventional	view	of	the	place	of	goals
•	 A	critique	of	goals	-	narrow,	shallow	and	trivial
•	 The	way	towards	a	better	use	of	goals
•	 Is	executive	coaching	encouraging	executives	to	abdicate	self-development?
•	 Diversity	mentoring	-	a	rapidly	growing	movement

12.00 Lunch 

13.00 Panel: Mentoring & Coaching – Chaired by Vice Chairman Tero J. Kauppinen 
•	 Targeted	Learning	in	Action	
•	 Improving	succession	planning	and	leadership	development		

14.00 Coffee

14.15  Techniques in mentoring and coaching  
     – David Clutterbuck and David Megginson
•	 The	place	of	techniques	in	our	practice
•	 One	model	or	many?
•	 Relational	mentoring	and	coaching	-	no	techniques	or	deeper	techniques?

HR management and the place of mentoring and coaching
•	 Development	without	a	budget
•	 The	HR	takeover	–	a	good	thing?	For	whom?

15.15 Closing Remarks

Ohjelma 31.8.2012  Ohjelma	on	pääosin	englanninkielinen.

Tuula Lillia 
EMCC Finland ry

Tero J. Kauppinen 
VIA	Group



David Megginson

David	Megginson	is	an	Emeritus	Professor	of	Human	Resource	
Development	at	Sheffield	Hallam	University.	With	David	Clutter-
back	they	founded	the	European	Mentoring	Center,	which	later	
became the European Mentoring and Coaching Council. He has 
chaired	EMCC	and	is	now	an	Ambassador.

He	has	written	many	articles	and	books	on	mentoring	and	
coaching,	and	he	consults	and	works	as	a	mentor	and	coach	
with	business	leaders,	health	executives	and	voluntary	sector	
chief	executives.	He	also	works	with	international	musicians	and	
religious	leaders	in	a	wide	and	varied	practice.

David Clutterbuck

A co-founder of the EMCC and its predecessor organization in 
1992,	David	is	now	the	EMCC	Special	Ambassador.

He is a visiting professor in the coaching and mentoring facul-
ties	of	both	Oxford	Brookers	and	Sheffield	Hallam	Universities	
and	co-author	of	54	books,	of	which	a	third	are	in	the	area	of	
coaching and mentoring.

He has recently retired from running Clutterbuck Associates, an 
international consultancy helping organizations build capacity 
in	coaching	and	mentoring.	He	lives	in	England,	where	he	was	
woted	the	Mentor	of	the	Year	in	2011,	and	he	has	also	been	
voted	one	of	the	HR’s	most	influential	thinkers.



Ilmoittautuminen ja 
osallistumismaksu 

Ilmoittautuminen	käy	kätevästi	sähköisesti	HRM	Partnersin	
kotisivuilta osoitteesta https://digiumenterprise.com/answer/?si
d=825595&chk=5ZF85Q8E.

Juhlaseminaarin osallistumismaksu on 450 €, josta on mahdol-
lista saada jäsenetua ja early bird -etua seuraavasti:

Ennen 20.6.2012 ilmoittautuvat 350 € ETU 100 €
- EMCC Finland ry:n jäsenet 150 € ETU 200 €
- yhdistykseen liittyvät uudet jäsenet 200 € ETU 150 €

20.6.2012 jälkeen ilmoittautuvat 450 €  
- EMCC Finland ry:n jäsenet 250 € ETU 200 €
- yhdistykseen liittyvät uudet jäsenet 300 € ETU 150 €

Hintaan sisältyy korkeatasoisen juhlaseminaarin lisäksi lounas 
ja	kahvit	sekä	osallistujamateriaali.	Osallistuminen	laskutetaan	
etukäteen. Kun peruutus tehdään kuukausi ennen tapahtumaa, 
osallistujamaksu palautetaan vähennettynä hallintomaksulla 50 
€.	Osallistujan	nimen	voi	vaihtaa	ilmoittamalla	siitä	järjestäjälle.	
Ilmoittaudu	15.8.2012	mennessä.	Hyödy	aikaisen	ilmoittautujan	
edusta ja ilmoittaudu jo tänään tai viimeistään 20.6.2012.  Liitty-
mällä samalla jäseneksi hyödyt käytännössä eniten.

Tilaisuuden järjestää 
EMCC Finland ry

Yhdistyksen tarkoituksena on mentoroinnin ja coachingin 
edistäminen ja kehittäminen. Tarkoitusta toteutetaan ver-
kostumalla ja levittämällä hyviä käytäntöjä alan tutkimusta 
tukemalla sekä kehittämällä ja kouluttamalla.

EMCC Finland on osa eurooppalaista verkostoa. Se haluaa 
koota yhteen alan ammattilaiset, tutkijat ja palveluiden 
käyttäjät.

Tule mukaan EMCC Finlandin toimintaan. Lisätietoja 
saat	osoitteesta	www.emccouncil.org	tai	puhelimitse	
puheenjohtaja Tuula Lillia 040 5028 140. Jäsenhakemukset 
ullamaija.kauppinen@ekky.fi.
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