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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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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
●

●

●

●

●

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

Alisa Yli-Villamo, IhanaElo

Esimiesten oma hyvinvointi
●
●

●
●

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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Investointinne (hinnat alv 0%)
Investointinne hyvinvointiin sisältö - esimerkki 50 esimiestä, 2 koulutusryhmää

Euroja

Yhteisten tavoitteiden, aikataulujen ja sisällön täsmentäminen. Sisältäen tapaamisen (2
tuntia) HR:n, työterveyshuollon ja esimiesten pilottiryhmän kanssa.
Lähiopetuspäivien (2 ryhmää x 4 päivää) valmistelu, kouluttajana toimiminen ja purku
Esimiesten henkilökohtaisen hyvinvointivalmennuksen ohjaaminen, tehtävät ja
seuranta
Koulutuksen ja henkilökohtaisten kokemusten kautta syntyneiden toimintamallien
muuttaminen työkalupakiksi, jota jokainen esimies voi tiiminsä kanssa hyödyntää. Kaksi
sparrailutapaamista (á 3 tuntia) koulutuksen aikana sovitun ryhmän kanssa.
Työkalupakin dokumentointi sis. HR:n, työterveyshuollon ja esimiesten roolien
täsmentämisen.
Investointi /esimies: 50 esimiestä kahdessa ryhmässä
Investointi yhteensä
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Asiakas huolehtii tapaamisten ja lähiopetuspäivien tiloista ja tarjoiluista.
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Onko investointinne varmasti kannattava?
Pienikin sairauspoissaolojen lasku tuo merkittävät säästöt!
Lähde: https://www.varma.fi/poissaololaskuri
Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutunut edistämään sekä omaa että koko
työyhteisön hyvinvointia!
Energisinä ja innostuneina yhdessä tekemällä syntyy häikäiseviä
tuloksia! Hyvä olo säteilee työpaikan lisäksi kotiin, asiakkaille,
toimittajille ja kaikille tärkeille sidosryhmille.
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IhanaElo-koulutusten palautteita
Eniten IhanaElossa arvostan ihmisen ja elämän kohtaamista ja
ymmärtämistä kokonaisvaltaisesti lempeällä ja myötätuntoisella
tavalla. IhanaElossa ei tavoitella pikavoittoja eikä mennä
pintamuodin mukaan. Mieluummin pieniä, mutta pysyviä
muutoksia, kuin koko elämän mullistusta kahdeksi viikoksi. Niinpä
matkasta on jäänyt pysyviä jälkiä.
Tottakai toivoin muutoksia, muuta olin kovin skeptinen, pystynkö
niihin, enhän ole ennenkään... Yllätys olikin suuri, kun
henkilökohtaisen ohjauksen avulla pääsin heti alkumetreillä
onnistumisen kokemuksiin, jotka kannustivat eteenpäin. Myös sillä oli
merkitystä, että matkalla oli samaan aikaan muitakin. En ollut yksin.
Tärkeintä? Kokonaisvaltaisuus ja pitkäkestoinen prosessi.
Lähteminen siitä, missä ollaan.
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IhanaElo-kohtaamisten palautteita
Osaava luennoitsija. Hyvä ja selkeä materiaali. Erityiskiitos käytännön
harjoituksista! Luennoitsijan innostus asiaan saa itsekin innostumaan.
Alisan tuki terveellisten elämäntapojen löytämisessä on ollut aivan
ainutlaatuinen. Erityisesti konkreettisten pienten muutosten oma
oivaltaminen niin ruokailuun, liikkumiseen kuin rentoutumiseen on
tuonut minulle kestäviä askelia elämänmuutokseen.
Valmennus oli erittäin voimaannuttava kokemus! Alisan kanssa oli
helppoa ja luonnollista keskustella, koska ilmapiiri oli alusta asti aidon
hyväksyvä ja minua ja huoliani arvostava. Jokaisen kerran jälkeen
puhkuin uusia innostavia ajatuksia ja sain myös perspektiiviä
ajatteluuni. Toimintasuunnitelman tekeminen on ehdottomasti
suosikkini! Mielestäni jokaisen olisi hyvä jossain vaiheessa elämäänsä
pohtia ja haastaa omia ajatuksiaan, koska niissä piilee paljon voimaa.
IhanaElo-valmennus oli itselleni kuin tarkkaavaisen, lempeän peilin
eteen istahtaminen.
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