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Kuinka tunnistat työyhteisön haasteita,
avaat solmuja ja
teet muutoksen mahdolliseksi?
Tarjoamme sinulle huipputyökaluja, jotka ovat toimineet aidoissa asiakastilanteissa.
Haluamme auttaa ja jakaa osaamistamme. Tule etsimään vastauksia ja uusia
toimintatapoja omiin kysymyksiisi!
Huomaatko, mitä tiimissä tapahtuu - ja miten se vaikuttaa työskentelyyn ja tuloksiin? Onko palaverin
tunnelma joskus tuntunut omituiselta tai ovatko asiat edenneet omalla painollaan? Miten tunnistat
ryhmädynamiikkaa ja omaa vaikutustasi siihen? Mikä tuottaa haastavia tilanteita – ja miten niistä
selviää? Mistä tunteensiirroissa on kysymys ja miten tiedostamaton toimii työkaluna? Millainen yhteys
hyvinvoinnilla ja työpaikan ryhmätyötaidoilla on? Mitä kannattaa ymmärtää työyhteisön kriiseistä ja
traumoista? Kuinka niistä selvitään ja opitaan uusia toiminta- ja selviytymiskeinoja? Miten johtajuus
syntyy – ja miten voit tietoisesti ohjata ryhmän toimintaa mielekkäämmäksi ja tuottavammaksi? Kuinka
lähdet viemään muutosta eteenpäin kun työyhteisö on jumissa ja tunnistat muutosvastarintaa? Millaisia
odotuksia ryhmän vetäjään kohdistuu? Mikä lisää yhteisöllisyyttä?

Vuonna 2020 käynnistyy Helsingissä valmennus, joka soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita
tiimien, ryhmätyöskentelyn ja organisaation psykologiasta, vetävät tiimejä ja / tai haluavat
-

ymmärtää syvemmin, mitä tiimissä – ihmisten kesken - tapahtuu,
ohjata tietoisemmin omaa toimintaa ryhmän osallistujana / vetäjänä tai
pohtia, miten organisaation kilpailukykyä voisi lisätä laadukkaamman yhdessä työskentelyn kautta
käsitellä vaikeita, haastavia kokemuksiaan ja ymmärtää, mitä niissä on tapahtunut, ja
haluavat omaksua uusia ja parempia toimintatapoja yhdessä työskentelyyn.

Jos olet esim. tiimin vetäjä, esimies, projektipäällikkö, ihmisten johtaja, henkilöstön kehittäjä tai
työhyvinvoinnin asiantuntija, hyödyt valmennuksessa opituista työkaluista ja malleista.
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Prosessimainen opiskelu auttaa siirtämään opittavia asioita käytännön tasolle ja saat valmennuksesta
heti hyötyä omaan työhösi. Oppiminen perustuu ryhmän vuorovaikutukseen ja aiheiden tutkimiseen
yhdessä /omakohtaisesti. Valmennuksessa hyödynnetään miniesitelmiä, osallistujien casejä, yhteisiä
harjoituksia ja flippausta.
Valmennukseen sisältyy 5 yhteistä päivää vuonna 2020, joista 3 on keväällä ja 2 syksyllä. Lisäksi voit
valita itsellesi tarvitsemasi määrän yksilö- tai ryhmätyönohjauksia ja / tai tuottaa dokumentin jostakin
oppimiscasistäsi, johon saat valmennuksen päätyttyä sparrausta ja kommentteja sähköpostilla.

Voit jo ilmoittaa kiinnostuksesi ja kysyä lisää lähettämällä sähköpostia toiselle valmentajista.
Tarkemmat valmennuspäivät ja ohjelma ilmoitetaan alkusyksystä ja sitovat ilmoittautumiset tehdään
silloin. Voit osallistua kaikkiin tai osaan valmennuspäivistä (Kustannus 760,00 + alv / päivä (sis.
kokouspaketin. Lisäksi 10 % alennus, mikäli samasta organisaatiosta useampia osallistujia. ). TAI jos
haluaisit keskustella erillisestä valmennuksesta, työpajasta, ohjauksesta ko. teemoihin liittyen, ota
ihmeessä yhteyttä!

Valmentajina on kaksi monenlaisissa muutosaallokoissakin kokenutta sosiaalipsykologia, joita
kutkuttaa ajatus oman osaamisen jakamisesta ja sosiaalipsykologian hyötyjen esille tuomisesta
työelämässä. Olemme molemmat täydentäneet osaamistamme läpi työuran ja yhteensä tehneet yli 50
vuotta töitä ihmisten ja työyhteisöjen parissa.
Olemme auttaneet asiakkaitamme mm. tällaisissa tilanteissa
- työyhteisön umpisolmujen avaaminen, samojen ongelmien toistuminen, turhautuminen ja väsyminen,
huono kierre tekemisessä ja tuloksissa
- asiantuntijuuden ja johtajuuden uudistuminen, luottamuksen rakentaminen, organisoitumisen muutos,
työroolien ja tekemisen muuttuminen, yhteisöllisen kulttuurin rakentaminen, inhimillisten valmiuksien
lisääminen

Tervetuloa mukaan!
Tule huomaamaan, että nämä taidot lisäävät vaikuttavuutta ja tuloksia työssäsi.
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