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Anna ihanan elon pyörteen imaista mukaan
Löydä parhaat tyypit! Pidä timantit ja poimi
rusinat pullasta! Luo kulttuuri, joka säteilee
elämää ja arvostaa jokaisen yksilön hyvinvointia!
Mahdollista häikäiseviä tuloksia yksilöille, tiimeille,
koko työyhteisölle, asiakkaille, verkostoille ja koko
yhteiskunnalle!
Kouluta ainutlaatuisista esimiehistäsi hyvinvoinnin
vahvistajia!
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Esimiehistä hyvinvoinnin vahvistajia
Yrityksen hyvinvointihaasteet

●

●

●

Sparrailemme yhdessä HR:n,
työterveyshuollon ja
esimiesten kanssa
koulutuksen ja työyhteisön
tärkeimmistä työhyvinvoinnin
haasteista
Luomme yhteiset tavoitteet
koulutukselle ja mittarit, joilla
työyhteisön hyvinvoinnin
kehittymistä seurataan
Vaiheen toteutus
yrityskohtaisesti ennen
esimiesten koulutusta
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Esimiesten hyvinvointikoulutus
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●
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Neljä koulutuspäivää, joiden
aikana sparrailemme,
oivallamme ja kehitämme
hyvinvointia tukevia
toimintamalleja aiheinamme:
ravitsemus, aktiivisuus,
palautuminen ja salliva
suhtautuminen elämään
Koulutuksen rinnalla
esimiehen oma IhanaElohyvinvointivalmennus
Toteutusaika neljä kuukautta,
yksi koulutuspäivä /kk

Hyvinvointia tiimeille

●

●

●

Koulutuksen ja
henkilökohtaisten
kokemusten kautta
syntyneiden toimintamallien
rakentaminen työkalupakiksi,
jota esimies voi hyödyntää
tiiminsä tukemisessa
HR:n, työterveyshuollon ja
esimiesten roolien
täsmentäminen
Toteutus yrityskohtaisesti
esimieskoulutuksen jälkeen

Esimiesten hyvinvointikoulutuksen hyödyt
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●
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Pysähdymme jokaisen koulutukseen osallistuvan
henkilökohtaisen hyvinvoinnin äärelle ja tsemppaamme
konkreettisin askelin kohti ihanampaa eloa.
Työyhteisön rooli hyvinvoinnin tukemisessa vahvistuu esimiesten
kehittäessä koulutuksen ja omien kokemusten kautta syntyviä,
juuri teidän työyhteisönne hyvinvointia tukevia, toimintamalleja
Jokaisen yksilöllisestä hyvinvoinnista ja samalla koko työyhteisön
hyvinvoinnista tulee keskeinen arvo yrityksen toiminnalle. Se
vahvistaa sekä sitoutumista yritykseen että työnantajakuvaa
rekrytoitaessa. - työntekijä kohdataan arvokkaana ihmisenä.
Esimiehet saavat konkreettisia työvälineitä tiiminsä hyvinvoinnin
tukemiseen ja valmiuksia toimia työyhteisön sisäisinä
hyvinvoinnin vahvistajina.
Ennaltaehkäisevä toiminta tukee joka päivä jaksamista,
sairauspoissaolot vähenevät ja työkykyhaasteita saadaan tuettua
ajoissa.
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Koulutuksen rakenne
●

●

Hyvinvointikoulutus sisältää neljä, noin neljän viikon välein,
toteutettavaa lähiopetuspäivää, joiden aihealueina ovat:
○
Ravinto ja painonhallinta
○
Liikunta ja arkiaktiivisuus
○
Uni ja palautuminen
○
Salliva suhtauminen elämään, vahvuudet ja
itsemyötätunto
Jokainen lähiopetuspäivä koostuu:
○
Aiheeseen liittyvästä luennosta
○
Pienryhmätyöskentelystä, jossa teemme aihetta tukevia
tehtäviä ja puramme henkilökohtaisia kokemuksia
○
Valmennusharjoituksista, joiden avulla rakennamme
työkaluja tiimin hyvinvoinnin tukemiseen
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Esimiesten oma hyvinvointi
●
●

●
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Tukeakseen toisten hyvinvointia tulee olla välineitä ja
toimintamalleja myös itsestä huolehtimiseen
Esimieskoulutus sisältää IhanaElo® -hyvinvointivalmennuksen
16 viikon tehtävät oman hyvinvointimatkan tueksi sekä
vinkkejä henkilökohtaisen ihanan elon löytämiseksi
Henkilökohtaisia kokemuksia puretaan ja hyödynnetään osana
koulutuspäivien pienryhmätyöskentelyä
Jokaiselle osallistujalle nimetään sparrauskaveri osallistujien
joukosta. Sparrauskaveri tukee ja seuraa henkilökohtaista
hyvinvointimatkaa viikoittain parin itse sopimalla tavalla.
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Alisa Yli-Villamo
KTM, liiketalouden ja muutosjohtamisen ammattilainen
Hyvinvointialan yrittäjä, IhanaElo Oy
Hyvinvointi- ja ravintovalmentaja, kouluttaja ja luennoitsija
alisa@ihanaelo.fi
045 126 1100
LinkedIn Alisa Yli-Villamo
www.ihanaelo.fi
Fb @ihanaelo
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