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MC	MONTTU

Ohjelma	yrittäjille	ja	

yrittäjähenkisille	johtajille

JYEAT

JOHTAMISEN	JA	YRITYSJOHTAMISEN	
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
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MC	Monttu

Ohjelmassa ajat oman ajoneuvon
rasvamonttumme pukille.	Alamme
tarkastelemaan yhdessä,	mitä konepellin
alla on.	Menetkö navigaattorilla,	
paperikartalla vai fiilispohjalla?		Kenen
kanssa teet matkaa?	Tuunaamme
tarvittavia elementtejä ja	katsastamme
myös yrittäjän/johtajan kuntoa.	

Aja	siis yrityksesi rohkeasti pukille!
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Mikä on	
MC	Monttu?

MC	Monttu on	vuoden mittainen valmennusohjelma,	jossa kehität
henkilökohtaisia kyvykkyyksiä,	välttämättömiä taitoja yrittäjänä ja	
johtajana sekä rakennuspalikoita yritystoimintaan.	

Ohjelma auttaa sinua uusiutumaan ja	kirkastamaan yrityksesi identiteetin
ja	tarjooman.	Luottamuksellinen ryhmä auttaa luomaan ihmissuhteita,	
mitä auttavat uusien kumppanuuksien rakentamisessa.

Yhdessä tarkkailemme rannikon ympäristöä ja	luomme itsellemme
suotuisat olosuhteet johtamiseen.	MC	Monttu on	osa valtakunnallista
heimoa,	jossa voidaan verkostoitua laajemminkin yli oman alueen niin
halutessaan.	Näin ollen mahdollinen poissaolo jaksolla voidaan korvata
toisen ryhmän kanssa.
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Miksi MC	Monttu?
´ Yrittäjä	oppii	parhaiten	yrittäjältä.	Kehitämme	

ainoistaan	osallistujien	tarpeellisia	ja	ajankohtaisia	

aihioita.	Emme	opiskele	varastoon!	

´ Tyypillisesti	yrittäjät	keskittyvät tekemiseen ja	ovat

hurrikaanin silmässä.	Huoltopäivät	antavat	aikaa	

ajatteluun.	Yhdessä	ajattelu	laajentaa	ja	kirkastaa	

ajatuksia,	mikä	näkyy	parempina	päätöksinä	ja	

tekemisenä.	

´ Kehität	myös	itseäsi,	et	vain	yritystäsi.	Valmennamme

yrittäjän hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

´ Aktiivinen	verkosto	rakentuu	aitojen	suhteiden	

pohjalle.	Nämä	on	elinehto	uusille	kumppanuuksille.	

Ei	yksin	enää	ikinä!
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Testattu Suomessa jo	yli 20	vuoden ajan!
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Huoltopäivät 5	x vuoden aikana (JYEAT)

Ø 1.	HUOLTOPÄIVÄT	2.-4.11.2022
”katsotaan	konepellin	alle”
o paalutetaan	tapa	oppia	yksin	ja	yhdessä
o yrityksen	katsatus ja	diagnoosi
o yrittäjän	oma	oppimisprosessi
o yrittäjän	oma	yhteisö	ja	sen	oppiminen
o Firstbeat mittauksen	käynnistäminen	ja	kunnon	

mittaus

Ø 2.	HUOLTOPÄIVÄT	1.-3.2.2023
”navigaattorilla,	kartalla	vai	fiilispojalla”
o yrityksen	ja	sen	yhteisön	johtaminen
o yrityksen	ja	yhteisön	kulttuuri
o visio	ja	strategiset	painopisteet
o Belbinin tiimiroolitesti

A) 1.	näyttö	– Pakollinen	osa	10.5.2023	mennessä

Ø 3.	HUOLTOPÄIVÄT	 10.-12.5.2023
”ketä	on	kyydissä,	miksi	ja	miten”
o asiakkuuksien kehittäminen
o kumppanuudet	toiminnan	kulmakivenä
o asiakas	innovaattorina

Ø 4.	HUOLTOPÄIVÄT	16.-18.8.2023
”duunarista	tuunari”
o yrityksen	brandi-identitetti
o yrityksen	tarjooma

Ø 5.	HUOLTOPÄIVÄT	8.-10.11.2023
”liivien	jako	ja	viimeinen	kokousajo”
o yrittäjän	identiteetin	kirkastus	ja	kunnon	

mittaaminen
o yhteisen	matkan	päättäminen	ja	oppien	

jakaminen
o tulevaisuuden	näky

B)		2.	näyttö	– molemmat	valinnaiset	osat	22.12.2023	
mennessä
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Tutkinnon suorittaminen

Katsotaan
konepellin alle

Navigaattorilla,	
kartalla vai fiilis-

pohjalla

Ketä kyydissä,	
miksi ja miten?

Duunarista
tuunari

Liivien jako ja
viimeinen
kokousajo

Orientaatio
(virtuaali-
infot)

1.	Huoltopäivät 2.	Huoltopäivät 3.	Huoltopäivät 4.	Huoltopäivät 5.	Huoltopäivät

1. Näyttö – pakollinen osa (1kpl)
- Johtajana toimiminen tai
- Sisäisen tarkastuksen toimeksiannon
toteuttaminen
10.5.2023	MENNESSÄ

2.	Näyttö – valinnaiset osat (2kpl)
- Strategiatyön johtaminen

- Projektin johtaminen
- Työyhteisön kehittämisen johtaminen
- Henkilöstön ja osaamisen johtaminen

- Asiakkuuksien johtaminen
- Talouden johtaminen

- Tuotanto- tai	palveluprosessien johtaminen
22.12.2023	MENNESSÄ

JEDU	-vierailja &	tutkintoon
ohjaamisen osio 1-2h	

tutkinnon pakollinen osa

JEDU	-vierailja &	tutkintoon
ohjaamisen osio 1-2h	

valinnaiset osat

HOKS	tehty ennen 1.	
lähijaksoa JEDU:n toimesta
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Rahoitus	ja	Tutkinto
Ohjelmassa	suoritetaan	Johtamisen	ja	yritysjohtamisen	

erikoisammattitutkinto	(JYEAT)	oppisopimuskoulutuksena.	Tutkinnon	

myöntää̈	ja	ohjaa	JEDU.	

Oppisopimuskoulutuksessa	ohjelma	ja	tutkinto	ovat	osallistujalle	

maksuttomia.	Tutkinnon	ja	sen	ohjaamisen	mahdollistaa	JEDU,	valmistavan	

koulutuksen	eli	MC	Monttu	–ohjelman,	Chess	Mate	Oy	(Mikael	Hirvi	

yhdessä	Juha	Junnikkala,	Stone	&	Fish	Coaching	Oy	kanssa).

Oppija/osallistujan	yritys	vastaa	itse	majoitus-	ja	matkakuluista	

huoltopäivien	aikana.	Huoltopäivä̈t	pidetään	maatilamatkailu	–tyylisissä̈	

kohteissa	Jokilaaksojen	alueella	tai	lähistöllä.	

Ohjelmassa	on	First	Beat-	ja	Belbinin-rooli-	ja	tiimin	yhteispeli-testit	ja	

vuoksi	omavastuu,	joka	on	450€	+	alv/osallistuja.

Ohjelman	aikana	rakentuu	dokumentaatio	tutkinnon	perusteiden	

mukaisesti,	joka	todennetaan	ja	keskustellaan	näyttötilanteissa.	

Valmistumisen	jälkeen	osallistuja	saa	MC	Monttu	nahkaliivin.
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MC	Monttu Valmentajat

Mikael Hirvi
+358 40 721 5449; 

mikael.hirvi@chessmate.fi

Juha Junnikkala
+358 44 558 1629

juha.junnikkala@stonefish.fi

Petri Heinonen
+358 40 706 2868 

petri.heinonen@chessmate.fi
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Mitä miehiä?
Meidän missio

Maailma on	muuttuu kovaa vauhtia.	Se	muuttuu erityisesti
yrittäjämäisemmäksi.	Esimerkiksi 2035	Suomessa arvioidaan
60%	työväestöstä työskentelevän yrittäjinä/elinkeinon
harjoittajina.	

Me	haluamme olla	rakentamassa yrittäjämäisiä
ekosysteemejä,	missä yrittäjät voivat oppia ja kehittyä
yhdessä pilke silmässä.	Meidän tavoite on,	että kaikilla on	
tukiverkosto,	jossa oppia ja kehittyä maailman tarjoamien
haasteiden yli.	Ei yksin enää koskaan!	

Me	valmentajina olemme myös yrittäjiä ja hengitämme
samaa ilmaa kanssanne.	Tiedämme miltä se	tuntuu ja mitä
haasteita siihen liittyy.	Valmennuksissa hyödynnämme yli
2000	valmennetun yrityksen kokemuksella,	yhden hengen
nyrkkipajoista globaaleihin yhtiöihin,	osaamistamme,	
tarinoita ja autamme verkostoitumaan mihin tahansa
maahan.	

Yrittäjät oppivat parhaiten toisilta yrittäjiltä!
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ILMOITTAUTUMISET!
Ilmoita valmentajille osallistuvasi koulutukseen ja täytä alla

oleva linkki.

Valmennusryhmään liittyen JYEAT	tutkinnon
oppisopimuskoulutukseen suora hakulinkki:

http://jedu.inschool.fi/browsecourses?school-id=28&long-
term=7620&checkout=true

Ryhmän nimeäminen järjestelmässämme:	
OU_JYEAT_MONTTU22_2


