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Valmennuksessa luodaan keinoja omaan hyvinvointiin, omien tunteiden ja 
reagointitapojen säätelyyn. Käsitellään henkilökohtaista tavoitteenasettelua, joka 
antaa elämälle energiaa ja suuntaa. Valmennukseen sisältyy pieniä harjoituksia, jotka 
liittyvät henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja oman työn/ajan hallintaan.  Jokaisella 
sparrauskumppani.  Yhteinen keskustelufoorumi. Harjoitusten valinnassa otetaan 
huomioon osallistujien alkukartoituksessa ilmenneet henkilökohtaiset toiveet. 

 

Hyvinvointivalmennus 
 
Aika ja paikka: 23.3.2021, 13.4.2021, 27,4.2021ja 11.5.2021 klo 13.00–15.30.  

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. 
        

Kohderyhmä:  Esimiehet, vastuuhenkilöt ja työntekijät 
 
Kouluttaja:  Pirkko Heiske FK, työyhteisökouluttaja, työnohjaaja 
  
Hinta:   480/ hlö+ ALV 24 % 

   Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen 
 

Ilmoittautuminen:   15.3.2021 
     
   Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
  

kotisivujen kautta  https://aluepro.fi/koulutukset/ 
tai puhelimitse numeroon 017 760 7700 

 
Peruutus: Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen 

ilmoittautumisajan päättymistä. Tämän jälkeen tapahtuvista 
peruutuksista veloitetaan 50 % ilmoittautumismaksusta. Mikäli 
peruutuksen syynä on sairaus ja siitä toimitetaan hyväksyttävä 
kirjallinen selvitys, laskutusta ei suoriteta. Jos ilmoittautunut jää 
tulematta tilaisuuteen, eikä peruuta ilmoittautumistaan, 
laskutetaan koko osallistumismaksu 

 
Peruutukset osoitteeseen koulutus@aluepro.fi  

 
Jos tilaisuus jostakin syystä peruuntuu, lähetetään tieto 
sähköpostilla ilmoittautuneille. 

https://aluepro.fi/koulutukset/


 

 

 
 

 
 
 
23.3.2021 klo: 13.00–15.30 
 
WEBINAARI 1. 
 
1. Automaattiset reaktiot ja taipumuksemme negatiiviseen ajatteluun 
2.  Henkilökohtaisen elämän tavoiteasettelu 

- miten asettaa tavoitteita tavalla, joka luo energiaa ja iloa? (luento) 

- tavoitteenasettelutehtävän esittely 

Harjoitukset: 
Keskittymisharjoitus, oman kehon tunteiden tunnistamiseen liittyvä harjoitus 
 
Kotona tehtäviä harjoituksia: 
Tavoitteenasetteluharjoitus (palautetaan valmentajalle parin viikon kuluessa); 
käynnistä yhden tavoitteen toteuttaminen 
Itsen arvostamiseen, omiin kykyihin, kiitollisuuden lisäämiseen tms. pieniä liittyviä.  
Ehkä Miten puhun itselleni -harjoitus? 
 
 
 
13.4.2021 klo: 13.00–15.30 
 

WEBINAARI 2: 
Automaattiset reaktiot ja taipumuksemme negatiiviseen ajatteluun (Jatkoa) 
Harjoituksia: hengitysharjoitus, oman kehon tunnistamiseen liittyvä harjoitus, 
tunteiden tunnistaminen kehossa -harjoitus; Tara Brachin RAIN-harjoitus 
Sanallisia harjoituksia: Omien automaattisten reaktioiden tunnistamiseen liittyvä 
sanallinen harjoitus, Unelmapäivä -harjoitus, Voiko negatiivisen ilmiön nähdä myös 
positiivisena? - harjoitus 
 
Kotona tehtäviä harjoituksia:   
Jatka valitsemasi tavoitteen mukaista toimintaa ja raportoi se 
Mitä hyviä ominaisuuksia minulla on? tai Mitä hyvää tänään on tapahtunut? -
harjoitus; Miten voin palkita itseäni? – pohdintatehtävä; Miten voin auttaa itseäni 
kokeilemalla toista tunnetta? -harjoitus 
Päivän purku -harjoitus työyhteisössä 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
27.4.2021 klo: 13.00–15.30 
 
WEBINAARI 3:   
Miten energisoida itseä?  Pieniä keinoja 
Hengitysharjoitus, keskittymisharjoitus (hengitys-keho-äänet-ajatukset).  Muita?? 
 
Miten olet onnistunut etenemään asettamasi tavoitteen suuntaan?  
Sparrauskumppanin tuki.  Esteiden purku. Itsen kiittäminen. 
Pomodoro-menetelmä; yksi ikävä asia päivässä-menetelmä 
Työyhteisöön liittyen harjoitukset: miten oppia sanomaan ”ei”- harjoitus sekä muita 
rakentavan palautteen antamisen harjoitus 
 
Kotona tehtävät harjoitukset: 
Yksi mukava asia päivässä -harjoitus; Mitä olen saanut tehdyksi tänään? -harjoitus; 
Miten voin asennoitua itseeni hyväntahtoisesti silloin, kun en ole toiminut 
kurinalaisesti tavoitteen suuntaan? 
 
 
 
 
 
11.5.2021 klo: 13.00–15.30 
 
WEBINAARI 4: Loppuarviointi 
 
Mikä kokemus syntyi tavoitteen asettamisesta ja sen hyväksi työskentelystä? 
Kokemuksia harjoitteista, esim. Yksi mukava asia päivässä-harjoituksesta 

 


