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Menestystarinat  softakehityksessä  ja  testauksessa  syntyvät 
ainoastaan toisten halusta ryhtyä kertomaan niitä. Testaus on 
ratkaisevassa  roolissa  näiden  tarinoiden  syntymisessä,  sillä 
paska softa on vaaraksi kaikkien osapuolten mielenterveydelle.

Tämän  valmennusohjelman  tarkoitus  on  kouluttaa  testaajalle 
tai managerille taidot toimia testauksen esitaistelijana. Guruna, 
jonka  vaikutuksesta  tulevaisuuden  onnistuminen  on  paitsi 
helpompaa, myös todennäköisempää.

• Nopean ohjelmistotestauksen menetelmäkirjasto,
• Työtaitoja tuottavat oivallukset johtajuudesta,
• Vaikuttamisen välttämättömät välineet sekä
• Formaatin, jonka avulla vaikeista muutoksista loikataan 

läpimurtoihin.

Ohjelma koostuu kolmesta koulutusjaksosta, jotka on esitelty 
seuraavilla  sivuilla.  Kolmen  lähikoulutusten  lisäksi  ohjelmaan 
kuuluu  henkilökohtainen  sessio  Proven  coaching  tiimistä 
valitun  sparraajan  kanssa,  minkä  tahansa  ammatillisen  tai 
henkilökohtaisen haasteen äärellä.
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MITÄ IHMETTÄ?! MISTÄ ON 
KYSYMYS?

Champions of Testing
Testauksen esitaistelijat 2017 -valmennusohjelma

OHJELMAN SISÄLTÖ?

VALMENNUKSESTA KÄTEEN 
JÄÄVÄ OSAAMINEN?



8 January 2017

Nopea Ohjelmistotestaus
Joudutko  joskus  tilanteeseen,  jossa  taustatiedot  ovat 
puutteelliset,  resurssit  ohuet  ja  aikaa  oli  ehkä  eiliseen  asti? 
Onnistuminen  olosuhteisiin  katsomatta  vaatii  viiltävää 
tilannetajua, harjoitusta ja hallintaa.

Menestys seuraa pääasiassa niitä,
joi!a on ahdisteltunakin eniten aikaa.

Nopea ohjelmistotestaus -jakso virittää taidot yhdessä ajattelusi 
kanssa seuraavalle vuosikymmenelle, jotta sinä ja tiimisi saisitte 
laittaa osaamisenne peliin täysimääräisesti.

Jakso lisää työkalupakkiin joukon välttämättömiä menetelmiä 
nopean  ja  tuloksiin  tähtäävän  testauksen  rakentamiseen. 
Lisäksi  opit  karsimaan epäolennaisia  työvaiheita  ja  myymään 
ideasi kollegoille, esimiehille ja asiakkaille.

Jakso!a käärimme hihat ja iskemme kiinni ihan oikeisiin testaustöihin, 
si!ä vain harjoitus tekee mestarin!

Johtajuus ja Asiantuntemus
Tekniset  taidot  ovat  edellytys,  jolla  ylitetään  onnistumisen 
kynnys.  Matka  todelliseen  menestykseen  vaatii  kuitenkin 
enemmän,  sillä  työmme  arvo  syntyy  aina  toisten  ihmisten 
kokemuksessa.

Kuulostaa  höpöhommalta.  Miten  niin  arvo  on  peräisin 
kokemuksesta? No ainakin siksi, että yhdentekevältä tuntuvat 
tulokset eivät juuri koskaan aiheuta toimenpiteitä heissä, ketä 
saamme palvella.

Jos viisari ei värähdä työmme tulosten ääre!ä, onko si!ä arvoa?

Asiantuntijatyön  tulokset  valuvat  sormien  välistä  kuin 
rantahiekka, jos emme opi hallitsemaan rajapinnoista tärkeintä. 
Tuo rajapinta asuu ihmisessä itsessään, ei hänen työtaidoissaan.

Siks i  johta juus  on  ensimmäinen  edel l ytys  matkal la 
mestaruuteen.

Jakso!a  matkustamme  asiantuntemuksen  ytimeen.  Johtajuuden  ja 
vaikuttamisen  taitoihin.  (HUOM!  Älä  sekoita  johtajuutta 
johtamiseen tai managerointiin. Se on paljon muutakin ;)
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JAKSO 1 (2 PÄIVÄÄ) 

TO 23.2.2017 - PE 24.2.2017 

TAPAHTUMAHOTELLI HUONE 

HELSINKI

JAKSO 2 (2 PÄIVÄÄ) 

TO 23.3.2017 - PE 24.3.2017 

TAPAHTUMAHOTELLI HUONE 

HELSINKI
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Läpimurtojen Mekaniikka
Jostain syystä osa ihmisistä onnistuu ihan häikäisevästi samoilla 
resurseilla  kuin  muutkin.  Jos  jokaisella  on  samat  24h 
vuorokaudessa, niin mikä erottaa mestarit muista?

Läpimurrot  eivät  koskaan  tottele  tietämistä.  Tietäminen  on 
edellytys  alkuun  pääsemiselle,  mutta  todelliset  läpimurrot 
seuraavat tekemistä ja tunnelmaa.

Jakso!a  opimme  läpimurtojen  salatun  kaavan.  Muutos  on  metrin 
päässä si!oinkin, kun se tuntuu mahdottomalta.

Hinta?
Champions  of  testing  on  jotain  niin  tärkeää,  että  päätin 
madaltaa kynnystä päästä osalliseksi.

Nämä kolme kurssia erikseen tilattuna tekisivät 4500€(+alv). 
Nyt  lupaan  suosittelemillesi  henkilöille  kevään  yli  kestävän 
tarinan  ns. “tiskin alta”.

Koko valmennusohjelman hinta on 2900€(+alv)/
osallistuja.

Kurssille osallistuva saa itselleen törkeästi ammatillista etua ja 
lisäksi hän oppii taitoja tartuttaa oivallukset ympäristöönsä. 

Investointi muuttuu kannattavaksi jo siinä vaiheessa, kun näillä 
taidoilla  terästetty testaaja auttaa löytämään kaksi  tuotannon 
vaarantavaa bugia enemmän.

Matka  entisestä  esitaistelijaksi  palkitsee  paitsi  sinut,  myös  ko!egasi, 
asiakkaasi ja esimiehesi avokätisesti.

Tervetuloa!

Antti Niittyviita

P.S.  Mistä  voisin  vielä  vakuuttaa  sinut,  jotta  voisit  harkita 
lähteväsi mukaan? Vastaan mielelläni kysymyksiin tai toivotan 
sinut tervetulleeksi :)

antti.niittyviita@prove.fi     TAI    040 572 7204
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JAKSO 3 (2 PÄIVÄÄ + 1 YÖ) 

TO 20.4.2017 - PE 21.4.2017 

HAHKIALAN KARTANO 

HÄMEENLINNA

mailto:antti.niittyviita@prove.fi

