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Hyvinvoiva esihenkilö 
-valmennus



Hyvinvoinnista hyötyy koko työyhteisö

● Pysähtyminen ja oman hyvinvoinnin asettaminen 
prioriteettilistan kärkisijoille – kun voit itse hyvin, pystyt 
tukemaan muita voimaan paremmin.

● Esimerkin voimalla yksilöllisestä hyvinvoinnista ja samalla koko 
työyhteisön hyvinvoinnista tulee askel kerrallaan keskeinen 
arvo työyhteisön toiminnalle. 

● Yritykseen sitoutuminen ja työnantajakuva vahvistuvat.
● Oivallukset, kokeilut, seuranta ja positiivinen haastaminen 

juurruttavat kestävät, omaan elämään sopivat, terveyttä ja 
hyvinvointia tukevat toimintamallit arkeen. 

● Ajatukset kirkastuvat, tuottavuus ja päätöksenteon laatu 
nousevat - häröilyn sijaan ollaan läsnä tässä ja nyt.
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Hyvinvointi on käytännön tekoja

● Teorian sijaan työskentelemme tapaamisissa 
konkreettisten harjoitusten parissa, joita voi viedä 
suoraan käytäntöön.

● Henkilökohtaisella valmennuksella varmistamme, 
että jokainen tulee aidosti kuulluksi ja nähdyksi.

● Ryhmätapaamisilla vahvistamme positiivista 
työilmapiiriä, luottamusta ja yhdessä tekemisen 
voimaa.
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Henkilökohtainen IhanaElo®-hyvinvointivalmennus, 9 kertaa
Aloitustapaaminen 1,5 tuntia, 7 x seurantatapaaminen ja  jatkosuunnitelman rakentaminen à 50 min.

Ryhmätapaamiset, 3 kertaa á 2,5 tuntia
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Hyvinvoiva esihenkilö -valmennus

BrainID®-
Aivokunto-
kartoitus 

OPTIO:
BrainID®-aivo-
kuntokartoitus 



Hyvinvoiva esihenkilö -valmennus, 5 kk
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Seuraavat askeleet

● Henkilökohtaisen 
jatkosuunnitelman 
rakentaminen.

Minun hyvinvointini

● Henkilökohtainen 
qEEG-mittaus, BrainMind 
Audit® -profiili ja 
sparrauskeskustelu 
BrainID® -mentorin kanssa 
à 1,5 tuntia.

● Tavoitteiden asettaminen 
omalle 
hyvinvointivalmennukselle.

Henkilökohtaiset ja 
ryhmävalmennukset

● Henkilökohtainen 
IhanaElo®-hyvinvointi 
-valmennus, 8 tapaamista 
kahden viikon välein à 50 min.

● Henkilökohtaisessa 
valmennuksessa olevien 
esihenkilöiden 
ryhmävalmennukset, 3 kertaa 
à 2,5 tuntia. Jaamme 
kokemuksia ja kokoamme 
työkalupakkia, jota osallistujat 
voi hyödyntää tiiminsä 
tukemisessa.

Sitoutumista tukeva 
OPTIO:
Valmennuksen ja tehtyjen 
elämänmuutosten 
vaikuttavuuden 
todentaminen uudella 
BrainID®-kartoituksella.



Tieto motivoi toimintaan, BrainID®
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Valmennuksen rakenne
● Hyvinvointivalmennus etenee viikko-ohjelman mukaisesti, mutta 

samalla yksilöllistä toimintasuunnitelmaa rakentaen ja toteuttaen:
○ Ravinto ja painonhallinta - ruokarytmi, aterioiden 

koostaminen, juomat (4 vkoa)
○ Liikunta ja arkiaktiivisuus - vähemmän istumista, mieleistä 

aktiivisuutta monipuolisesti (4 vkoa)
○ Uni ja palautuminen - unen vaaliminen, palautumisen 

erilaiset keinot (4 vkoa)
○ Salliva suhtautuminen elämään - vahvuudet, voimavarat, 

itsemyötätunto, kulttuuri, ihmissuhteet (4 vkoa)
● Jokainen osa-alue sisältää:

○ Aiheeseen liittyvän verkkoluennon
○ Viikkotehtäviä, joiden toteutumista tuetaan 

seurantalomakkeilla
○ Vinkkejä, mutta erityisesti IhanaElo®-hyvinvointiohjaajan 

tukemana omien oivallusten, kokeilujen ja omaa elämää 
tukevien uusien toimintamallien juurruttamista arkeen
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 Yhdessä rakennamme paremman arjen

● Ryhmätapaamisissa keskitymme jakamaan kokemuksia ja 
kokoamaan konkreettisia työvälineitä, joita voi viedä suoraan 
käytäntöön. 

● Ryhmätapaamisten aiheet valitaan tarpeidenne mukaan ja 
aiheita käsitellään omien esimerkkienne kautta. Aiheita 
voivat olla esim.
○ Vahvuuteni, voimavarani ja tunteeni työpaikalla
○ Miten huolehdin aivoistani 
○ Arvot ja merkityksellisyys, motivaatio ja sitoutuminen
○ Aktiivisuutta ja palautumista - mistä energiaa elämään
○ Tarpeeni ja muut ihmiset - kohtaaminen ja 

vuorovaikutus
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Investointinne (hinnat alv 0%)

Investointinne hyvinvointiin
Euroa 

/osallistuja

Henkilökohtainen aivojen hyvinvoinnin kartoitus: qEEG-mittaus, BrainMind Audit® -profiili 
ja valmentava palautekeskustelu à 1,5 tuntia ennen valmennuksen aloitusta

8 henkilökohtaista jatkotapaamista* à 50 min, IhanaElo®-hyvinvointivalmennus
3 ryhmätapaamista à  2,5 tuntia, kokemusten jakaminen ja työkalupakin rakentaminen 
esihenkilönä toimimisen tueksi

Investointi /osallistuja 2 700
Sitoutumista tukeva OPTIO: 
Henkilökohtainen aivojen hyvinvoinnin uusintakartoitus: qEEG-mittaus, BrainMind Audit® 
-profiili ja valmentava palautekeskustelu osana viimeistä tapaamista  /osallistuja 390

* Tapaamiset  toteutetaan ensisijaisesti etäyhteyksin. 
Henkilökohtaisissa tapaamisissa suosittelemme vaihtoehtona 
luontokävelyä omassa metsässä, ohjaaja puhelimessa mukana 
kulkien.

Mikäli henkilökohtaiset valmennukset toteutetaan nimetyssä 
toimipisteessä, samana päivänä tavataan 3-6 valmennettavaa. 



Palautteita valmennuksistamme

Valmennuksen avulla tuli säännöllisesti pysähdyttyä miettimään 
omaa hyvinvointia.

Matka oli haastava, mutta ilman sitä tuskin olisin tässä ja nyt yhtä 
luottavaisena ja jaksavana kohtaamaan tulevaa.

Kokemusten jakaminen ja kuuleminen oli tärkeää. Opin niissä lisää 
muilta. Omat haasteet sai oikeisiin mittasuhteisiin.

Oivalsin itse ohjauksen aikana, miten voin vaikuttaa omaan 
hyvinvointiini!

Halusin osallistua tähän, koska tarvitsin tukea ja työkaluja 
elämänmuutoksen tekemiseen. Tämä onnistui yli odotusten!
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Palautteita ohjaajille

Vahvuutena ihmisläheisyys, myönteisyys, positiivinen yksilöllisyyden 
huomioiminen ja inhimillinen askel kerrallaan eteneminen.

Sisältö rakennettu loogisesti. Kaikesta muodostui kokonainen paketti. 

Luonne avoin ja positiivinen. Ennakkoluulot häipyivät pian. Erityisesti 
rakennusalalla katsomme uusia ihmisiä ensin varauksella. Sait 
ihmiset avautumaan.

Pidin siitä, että onnistuit luomaan avoimen ilmapiirin, jossa moni 
meistä puhui sellaisia asioita, joita ei muuten olisi kyllä sanonut 
ääneen.

Ohjasit keskustelua oikeisiin suuntiin, mutta annoit silti tilaa ajatella ja 
löytää omia ratkaisuja.

Positiivinen ja jämäkkä ote.

Alisa Yli-Villamo, IhanaEloAlisa Yli-Villamo, IhanaElo



Palautteita BrainID®-kartoituksesta

Mielenkiintoinen. Toi näkyviin asioita, joita en tiennyt.

Huikea kokemus omalta osalta. Tosi hienoa nähdä, että 
toimenpiteet auttavat ja vaikuttavat aivojen hyvinvointiin.

Herätti uteliaisuuden. Olisi hienoa päästä kahden vuoden kuluttua 
uudelleen. 

Vaikutti merkittävästi mukaan lähtemiseen.

Tutkimus näytti aidot haastekohdat. Täsmätieto oli hyödyllistä.

Mittaustulokset olivat herättäviä. Jotain täytyy tehdä!

Helpottavaa nähdä, että oma tilanne on hyvä. Se hälventää huolta, 
joka välillä herää.
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Alisa Yli-Villamo

KTM, liiketalouden ja muutosjohtamisen ammattilainen

Hyvinvointialan yrittäjä, IhanaElo Oy

IhanaElo®-hyvinvointiohjaaja, kouluttaja ja luennoitsija

LCF Life Coach®

BrainID® -mentor, sertifioitu TRE-ohjaaja ja Firstbeat 

palveluntarjoaja

alisa@ihanaelo.fi

045 126 1100

LinkedIn Alisa Yli-Villamo 

Twitter @alisa_yv

www.ihanaelo.fi

Fb @ihanaelo
Alisa Yli-Villamo, IhanaElo




