
OLETKO MUUTOKSEN KESKELLÄ? Jokainen tarvitsee 
irrottautumista ja uusia näkökulmia jaksaakseen. 

Meiltä saat käytännönläheisiä valmennuspaketteja 
työhyvinvoinnin edistämiseen. Niissä yhdistyvät 
valmennus, yhdessä tekeminen, luonnon lumo, 

hyvä ruoka ja yhtä makoisat yöunet. 

VOIMAVAROJA TYÖHÖN 
– luonnollisesti Lapista

Paketteihin sisältyy aina:
•  Ennakkotehtävä
• Luennot, keskustelut ja harjoitteet
•  Hauskat tiimirastit aiheinaan vuorovaikutus,    
 luottamus, yhteistyö ja ongelmanratkaisu
•  Vaikuttavuuden seuranta

Onnistu muutoksessa Tiimivalmennus

Työkykyjohtamisella tuloksiin

AINOA PYSYVÄ ON MUUTOS. Onneksi siinä on aina myös tietyt 
vaiheet ja tuhannen taalan paikat. Tämä valmennus auttaa sinua 
tunnistamaan ne ja viemään yhteisösi maaliin voittajana.

Aiheitamme ovat mm.:
• Hallittu muutos on yhteinen haaste
• Muutosvastarinta ja sen kohtaaminen
• Vuorovaikutteinen luento DISC-analyysiin pohjautuen

Sopii erityisesti henkilöille, jotka joko toimivat muutosten 
toimeenpanijoina tai osallistuvat itse muutoshankkeisiin.

HYVÄ TYÖPORUKKA SAAVUTTAA TULOSTAVOITTEET, koska se
on enemmän kuin osiensa summa. Tiimivalmennus antaa konkreetti-
sia toimintamalleja ja taitoja yhdessä toimimiseen yrityksen arjessa.

Aiheitamme ovat mm.:
• Luonteva vuorovaikutus (luottamus ja vuorovaikutustaidot)
• Jouheva ryhmä (ryhmän toimintatekijät, luontevat ryhmäroolit)
• Tekevä tiimi (itseohjautuvan tiimin mahdollisuudet, vahvuudet,  
 luonteva työskentelytapa sekä tiimien rakennustyön välineet)

Sopii erityisesti tulostavoitteellisten organisaatioiden 
ryhmissä ja tiimeissä toimiville henkilöille.

MITÄ KUULUU MODERNIIN TYÖHYVINVOINTIIN? Mikä on 
oma tilanne, entä työyhteisön tilanne? Saat analyysin jatkotoimenpi-
teineen. 

Aiheitamme ovat mm. 
• Työhyvinvoinnin näkökulmat
• Työhyvinvointi ja johtaminen 
• Hallittu muutos
• Työkykyjohtamisen uudet tuulet

sopii erityisesti esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle sekä 
työhyvinvoinnin kehittämisessä mukana oleville 
työyhteisön jäsenille.

Palkintomatkat

ONKO TIIMI SUORIUTUNUT 
POIKKEUKSELLISEN HYVIN? 
Haluatko osoittaa heille kuinka tärkeitä 
he ovat – sekä sitouttaa samalla entistä 
lämpimämmin säikein? Lähetä heidät 
Lappiin matkalle, jota he eivät ikinä 
unohda. Lapland Hotels & Safaris räätälöi 
palkintomatkan toiveidesi mukaan.

■ Yhteydenotot ja 
 tarjouspyynnöt: 
 Milla Ylinampa 
 Puh. (016) 331 1255
 milla.ylinampa@
 laplandhotelsandsafaris.com



VOIMAVAROJA TYÖHÖN – luonnollisesti Lapista

TIIMIVALMENNUKSESSA huomioidaan osallistujien kokemus 
ryhmä- ja tiimityöstä. Ryhmän lähtötaso selvitetään toimeksiannon 
yhteydessä.

Pakettiin sisältyy: 
•  Majoitus 2 hengen huoneessa 
•  Luento ja harjoitteet 
•  Hauska haaste –tiimivalmennusohjelma 
 luonnon helmassa 
•  2 x kokouskahvit, 2 x lounas sekä 
 illallinen Lapland Hotels –ravintolassa

ONNISTU MUUTOKSESSA -valmennuksen tavoitteina on oppia 
tunnistamaan tekijät, jotka mahdollistavat muutokset sekä hahmottaa 
muutoksen etenemisen vaihteita ja ominaistekijöitä. Voidaan tarvitta-
essa räätälöidä asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan.

Valitse ryhmällesi sopivat Tiimirastit:
➀ vuorovaikutus ➁ tavoitteet, kannustaminen, palkitseminen 
➂ ongelmanratkaisu ➃ luottamuksen rakentaminen ➄ yhteistyö

Pakettiin sisältyy: 
•  Majoitus 2 hengen huoneessa 
•  Luento ja harjoitteet 
•  Tiimirastit Lapin lumoavassa luonnossa
•  2 x kokouskahvit, 2 x lounas sekä illallinen 
 Lapland Hotels –ravintolassa

LÄHETÄ TIIMISI LAPPIIN PALKKIO-
MATKALLE! Lapland Hotels & Safaris 
suunnittelee ja toteuttaa toiveidesi mukai-
sen ohjatun palkkiomatkan, jossa tiimisi 
palkitseminen hyvistä tuloksista on pää-
roolissa.

TYÖKYKYJOHTAMINEN. Valmennusosion tavoitteena on saada koko-
naisnäkemys modernin työhyvinvoinnin kokonaisuuteen ja käsitteistöön 
sekä tuoda ulottuvillesi viimeisimmät trendit ja työkalut.

Valitse ryhmällesi sopivat Tiimirastit:
➀ vuorovaikutus ➁ tavoitteet, kannustaminen,palkitseminen 
➂ ongelmanratkaisu ➃ luottamuksen rakentaminen ➄ yhteistyö

Pakettiin sisältyy: 
•  Majoitus 2 hengen huoneessa 
•  Luento ja harjoitteet 
•  Tiimirastit Lapin lumoavassa luonnossa
•  2 x kokouskahvit, 2 x lounas sekä illallinen 
 Lapland Hotels –ravintolassa

320 €

Pakettihinnat
(alk. / hlö)

■ Yhteydenotot ja 
 tarjouspyynnöt: 
 Milla Ylinampa 
 Puh. (016) 331 1255
 milla.ylinampa@
 laplandhotelsandsafaris.com


