Tyhy
Räätälöity kehittämispäivä työyhteisöille
” llkka ja Päivi yllättivät
positiivisesti. Pidin heidän
lähestymistavastaan. He saivat
yleisön mukaan ja tilaisuus
eteni pilke silmäkulmassa
huumorilla höystettynä.”
– Olli Backman, UIL ry
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Osta DIVENTI™ Tyhy –
Muutos toteutuu käytännössä ja näkyy
uudenlaisena toimintana.
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Kehittämispäivän ei tarvitse olla säännöllistä
pakkopullaa. Me räätälöimme tarpeisiinne
innostavan ja motivoivan tyhy- tai
kehittämispäivän, joka lisää yhteishenkeä ja
parantaa vuorovaikutusta sekä työilmapiiriä.

” Tiimivalmennuksen avulla
ilmapiiri avautui, sekä
vuorovaikutus ja yhteistyö
parantuivat.”
– Arto Saksola, toimitusjohtaja
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Miksi DIVENTI™ Tyhy palvelee teitä?
•
•

•
•

Osaatte johtaa ihmisiä ja muutoksia
positiivisesti.
Löydätte keinoja päästä yhteisiin tavoitteisiin.

Keskitytte olennaiseen.
Säästätte turhautumisissa, minuuteissa ja
kustannuksissa.

•

Saatte sisäistä motivaatiota.

•
•
•
•

Rentoudutte ja vähennätte stressiä.
Lisäätte itsetuntemusta ja ihmistuntemusta.
Lisäätte vuorovaikutusta ja erityisesti sen laatua.
Parannatte koko työyhteisönne muutosvalmiuksia.

Parannatte työyhteisönne yhteistyötä
ja ilmapiiriä.
Vahvistatte omia ja yhteisiä voimavarojanne.

4/9

Valmennuksemme sisältö
Tyhy
Räätälöity kehittämispäivä työyhteisöille

Käsiteltävät teemat ovat esimerkiksi:
Vuorovaikutus & organisaation kehittäminen

Kenelle: Yritysten ja organisaatioiden avainhenkilöille,
työyhteisöille, verkostoille, uusille ja vanhoille tiimeille.
Sopiva ryhmäkoko: 4 - 50 henkilöä.
Kesto: Esimerkiksi 2 / 4 tuntia tai 1 - 2 päivää,
sopimuksen mukaan.
Valmennus toteutetaan tiimivalmennuksen keinoin
yhdistämällä teoria ja luovat ja toiminnalliset
menetelmät.
Toiminnallisia menetelmiämme ovat muun muassa
fasilitointi, NLP®, rentoutus, taideterapia,
draamapedagogiikka, soveltava improvisaatio &
vuorovaikutusharjoitukset.

•
•
•
•
•

Positiivisen muutoksen aloittaminen & johtaminen
Rakentava vuorovaikutus menestystekijänä
Pehmeitä arvoja kovilla päätöksillä
Miten rakennat huipputiimin?
Tiimien & luovuuden johtaminen

Vapauta työyhteisön voimavarat!
•
•
•
•
•
•

Tavoitteet, innostus & motivaatio
Vaikuttavuus asiantuntijan kilpailuetuna
Päästä irti stressistä
Itsetuntemus & itsensä johtaminen
Ihmistuntemus & erilaisten ihmisten kohtaaminen
Kuinka voimaannut työpäivän aikana?
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”

Haimme valmennuksesta voimavaroja tulevaan organisaatiomuutokseen.
INNOvanhapelto toteutti henkilökunnallemme kehittämispäivän, joka keskittyi
stressinhallintaan, tiimin toimintaan sekä muutosprosessiin.

Päivä oli kaikin puolin onnistunut. Tunnelma oli hyvä ja valmentajat innostavia.
Erityisen hyvinä koimme toiminnalliset harjoitukset, joiden ansiosta eri
toimipisteissä työskentelevät ihmiset tutustuivat paremmin toisiinsa. Valmentaja
Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta.
Kehittämispäivä oli meille mukavaa vaihtelua ja uskon, että se lisäsi myös
yhteenkuuluvuuden tunnetta.”

Äänekosken työ- ja elinkeinotoimisto
Tuula Kortelainen, ammatinvalintapsykologi
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”

INNOvanhapelto rakensi osaksi Menestyvä johtoryhmä -koulutustamme
vuorovaikutustaitoihin keskittyvän koulutussarjan. Tavoitteena oli laventaa osallistujien
vuorovaikutukseen liittyviä näkökulmia ja havainnollistaa käytännössä, kuinka erilaiset
ihmiset toimivat ja reagoivat.
Johtoryhmissä on usein haasteena se, että vahvat luonteet vaikuttavat vuorovaikutukseen,
jolloin ratkaisukeskeisyys ja tavoitteisiin pääseminen hankaloituvat. Ilkan luotsaamissa
harjoituksissa muodostettiin kuvitteellinen johtoryhmän kokous, jossa roolit, tapahtumat ja
tavoitteet määrättiin osallistujille. Harjoitukset olivat hyvin avartavia, koska jokainen joutui
heittäytymään itselleen vieraaseen rooliin ja kommunikoimaan ventovieraiden kanssa.
Saimme hyviä palautteita, joissa kehuttiin Ilkan välittömyyttä ja avoimmuutta
valmentajana. Hän sai rakennettua luottamuksellisen ilmapiirin, mikä on tärkeää
harjoitusten annin kannalta.”

”Ilkka osasi meidät hyvin asiaan
ohjata ja luoda avoimuudellaan sekä
välittömyydellään luottamuksen
ilmapiirin, jolloin on helpompi
heittäytyä.”

Kuopion kauppakamari
Christina Holmström, koulutuspäällikkö

– Johtoryhmän jäsen
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” Kouluttajat olivat eläväisiä ja
innostavia ja rentoutus-ohjelma
oli ihana.”
– Osallistujan palaute

”

INNOvanhapellon valmennuksessa keskityttiin ihmisten tunnetiloihin,
arvoihin ja uskomuksiin, jotka vaikuttavat vuorovaikutustilanteisiin. Osallistavien
harjoitusten lisäksi pääsimme myös rentoutumaan hengitys- ja
mielikuvaharjoitusten avulla, mikä oli tervetullutta vastapainoa usein
stressaavaan arkeen.
Kokonaisuus oli mielestäni oikein hyvä. Osallistujat saivat valmennuksesta paljon
arkeen sopivia käytännön vinkkejä. Ilmapiiri oli koko tilaisuuden ajan avoin ja
keskusteleva. Olimme iloisia, että saimme järjestettyä osallistujille elämyksen,
josta jäi jotain myös kotiinviemiseksi.”

Tapiola Työhyvinvointipalvelut
Marjut Pukarinen, kehittämispäällikkö
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INNOvanhapelto Oy
Lisätietoja ja myynti:
Ilkka Vanhapelto
ilkka@innovanhapelto.fi
puh. 044 579 1113
www.innovanhapelto.fi

” Odottamalla et saavuta tavoitteita,
etkä aikaansaa haluamiasi
muutoksia. Toimi nyt.”
– Ilkka Vanhapelto
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