Hyvinvoiva mieli

Aivojen hyvinvointia tukevia
toimintamalleja työpaikoille -hanke
Työsuojelurahaston tukemana

Alisa Yli-Villamo, IhanaElo

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!
Hoidamme lihaskuntoa, mutta osaammeko pitää
huolta aivoistamme? Onko teidän kilpailukykynne
ja työn jatkuvuuden kannalta olennaista pitää
huolta avainhenkilöidenne aivoista ja
kokonaishyvinvoinnista?
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Hyvinvoiva mieli -hankkeen hyödyt
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Pysähdymme jokaisen hankkeeseen osallistuvan
henkilökohtaisen hyvinvoinnin äärelle ja tsemppaamme
konkreettisin askelin kohti ihanampaa eloa.
BrainID®-kartoitus tarjoaa objektiivista tietoa aivojen
voimavaroista, toimintakunnosta ja palautumiskyvystä.
Mittaus motivoi muutokseen juuri niillä osa-alueilla, jotka ovat
yksilöllisesti tärkeimpiä.
Yritykseen sitoutuminen ja työnantajakuva vahvistuvat, kun
jokainen kohdataan arvokkaana ihmisenä, hyvinvointia tukien..
Ennaltaehkäisevä toiminta tukee joka päivä jaksamista,
sairauspoissaolot vähenevät ja työkykyhaasteita saadaan tuettua
ajoissa.
Hankkeeseen osallistuvien energia ja hyvä olo säteilee kaikkeen
tekemiseen ja siitä saavat osansa niin työyhteisö,
kumppaniverkosto, asiakkaat kuin läheiset.
Ajatukset kirkastuvat, tehokkuus ja päätöksenteon laatu
nousevat - häröilyn sijaan ollaaan läsnä tässä ja nyt.
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Tieto motivoi toimintaan, BrainID®

Aivojen hyvinvointia tukevia toimintamalleja työpaikoille
BrainID-mittaus
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Jokaisen osallistujan
henkilökohtainen
qEEG-mittaus ja BrainMind
Audit® -profiilin
sparrauskeskustelu
BrainID® -mentorin kanssa
Vaiheen kesto 1 kk
Kvalitatiivinen kysely ennen
palautekeskustelua

IhanaElo-hyvinvointiaskeleet
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Hyvinvointiaskelmilla
sparrailemme, oivallamme ja
kehitämme hyvinvointia
tukevia toimintamalleja
aiheinamme: ravitsemus,
aktiivisuus, palautuminen ja
salliva suhtautuminen
elämään
Vaiheen kesto 4 kk
Kvalitatiivinen kysely ja
palaute

BrainID-mittaus
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Jokaisen osallistujan
henkilökohtainen
qEEG-mittaus ja BrainMind
Audit® -profiilin
sparrauskeskustelu
BrainID® -mentorin kanssa
Vaiheen toteutus noin 6 kk
ensimmäisen mittauksen
jälkeen
Kvalitatiivinen kysely
sparrauskeskustelun
jälkeen
Raportointi

Investointinne (hinnat alv 0%)
Investointinne avainhenkilöidenne hyvinvointiin
- Aivojen hyvinvointia tukevia toimintamalleja työpaikoille -hanke

Euroja

2 x henkilökohtainen aivojen hyvinvoinnin kartoitus - hankkeen alussa ja lopussa: qEEG-mittaus,
BrainMind Audit® -profiili ja valmentava palautekeskustelu JA
Ryhmämuotoisesti toteutettavat IhanaElo®-hyvinvointiaskelmat 4 kk, yhteensä 9 tapaamista
kahden viikon välein á 2 tuntia
Investointi /osallistuja: Ryhmäkoko 8-10

3 000

Investointi /osallistuja: Ryhmäkoko 11-14

2 500

Työsuojelurahaston (TSR) tuki (lopullinen vahvistus hakemuksen yhteydessä) 50 % tehdyn työn määrästä
Investointi /osallistuja TSR:n tuki huomioiden: Ryhmäkoko 8-10

1 750

Investointi /osallistuja TSR:n tuki huomioiden: Ryhmäkoko 11-14

1 500
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Asiakas huolehtii tapaamisten tiloista ja tarjoiluista.

Onko investointi varmasti kannattava?
●

●
●

Vähemmän sairauspoissaoloja: Yhden avainhenkilön yhden
sairauspoissaolopäivän suora kustannus on vähintään 1 000 eur epäsuorat kustannukset jopa merkittävästi suuremmat!
(https://www.varma.fi/poissaololaskuri)
Säästä turhat rekrytointikulut: Yhden avainhenkilön rekrytointi
maksaa tuhansia euroja - sitouta ja pidä huolta avainhenkilöistä!
Hyvinvoivat avainhenkilöt kannustavat organisaation
huippusuorituksiin: Luo vahva pohja yrityskulttuurille, joka säteilee
elämää ja arvostaa jokaisen yksilön hyvinvointia! Mahdollista
häikäiseviä tuloksia yksilöille, tiimeille, koko työyhteisölle, asiakkaille,
verkostoille ja koko yhteiskunnalle!

Avainhenkilönne ovat hyvinvointinne ja kilpailukykynne ytimessä!
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Valmennusten palautteita
Alisa on ihana, helposti lähestyttävä, positiivinen ja lämminhenkinen
valmentaja, jonka ohjauksessa tuli luottavainen olo siitä, että asiat
järjestyvät.
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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Valmennusten palautteita
Kokemukseni valmennuksesta oli erinomainen, energisoiva ja
kertakaikkiaan käänteentekevä! Alisan täydellinen läsnäolo,
erinomainen valmistautuminen ja huolellinen pohdinta toivat esiin
sen, mitä juuri nyt tarvitsen. Lisäksi koin erinomaiseksi
valmennustilanteissa tilan luomisen, joustavuuden ja herkkyyden. En
ole koskaan aiemmin kokenut näin hienoa keskittymistä juuri minun
tilanteeseeni!
Valmennus ylitti jo valmiiksi korkeat odotukseni moninkertaisesti: en
tuntenut valmentajaa entuudestaan. Valmentajan kyky kuunnella ja
lukea minua oli uskomattoman tarkkaa ja tehtävät valittiin minulle
juuri nappiin ja olivat konkreettisia ja juuri suurinta mahdollista hyötyä
heti tuottavia. En osannut odottaa mitään näin vaikuttavaa.
Oivalsin itse ohjauksen aikana, miten voin vaikuttaa omaan
hyvinvointiini!
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Alisa Yli-Villamo
KTM, liiketalouden ja muutosjohtamisen ammattilainen
Hyvinvointialan yrittäjä, IhanaElo Oy
Hyvinvointi- ja ravintovalmentaja, kouluttaja ja luennoitsija
LCF Life Coach®
BrainID® -mentor ja sertifioitu TRE-ohjaaja
alisa@ihanaelo.fi
045 126 1100
LinkedIn Alisa Yli-Villamo
Twitter @alisa_yv
www.ihanaelo.fi
Fb @ihanaelo
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