TEEMA: MERKITYKSELLISYYS TYÖELÄMÄSSÄ
RATKAISU TYÖHYVINVOINTIIN 8.9.2021
KLO 12-16

SOPIEN 2.0

TYÖKYKYJOHTAMINEN

Klo 12.00 Saara Utti:
Kokonaisymmärrys työhyvinvoinnista. Miten merkitys
syntyy ja mihin kukin on valmis panostamaan ja tekemään
tätä tukevia valintoja?
Positiivisen asenteen rakentaminen. Positiivisen
asenteen rakentaminen itseä, organisaatiota ja työtä
kohtaan - tehdään positiivisesta asenteesta vahvuus ja
ollaan sinut itsensä kanssa. Yrittäjän ja koko pienen
yrityksen henkilöstön jaksaminen on kovin paljon kiinni
siitä, miten liiketoiminnassa menee.
Klo 14.00 Asiantuntijaluento, Karl-Erik Michelsen:
Työn merkityksellisyys murroksessa sote-alalla. Miten
koronan kaltaiset valtavat murrokset vaikuttavat työn
merkityksellisyyteen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan
kannalta.
Merkityksellisyyskokemuksen vaikutus mieleen ja
työhön. Miten mieli reagoi, kun merkityksellisyyskokemus
heikkenee? Onko merkityksellisyys kulttuurisidonnaista?
.

TAMORA

PHARMADATA

LAAJAT TOISIAAN TÄYDENTÄVÄT
SISÄLLÖT
Koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista
neljästä teemasta:
1. Merkityksellisyys työelämässä ratkaisu
työhyvinvointiin (4 h)
2. Työhyvinvointia työtä tuunaamalla
(4 h)
3. Yrittäjän jaksaminen (4 h)
4. Yrittäjän elämäntaparemontti (4 h)
5. Yrittäjän elämäntaparemotti muutokset omassa elämässä (4h)
Koulutukset ovat Teamsissa järjestettäviä
itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka tukevat
toisiaan. Voit osallistua yhteen tai
useampaan koulutukseen tarpeesi
mukaan. Koulutukset tallennetaan, joten
koulutuksiin on mahdollista palata
myöhemmin.

TEEMA: TYÖHYVINVOINTIA TYÖTÄ TUUNAAMALLA
22.9.2021 KLO 12-16

klo 12.00 Saara Utti:
Työn tuunaaminen luo sillan postnormaaleihin
aikoihin. Henkilölähtöinen kehittäminen on keskeinen
hyvinvoinnin tekijä, mutta se on nykyisen tiedon valossa
kestävä keino rakentaa yrityksen menestystä ja alueiden
elinvoimaa.
Tuunaamalla työ saadaan laiskat resurssit käyttöön.
Innovaatiot, kehittäjän mieli ja kokeilukulttuuri
mahdollistaavat vaikuttavan toiminnan ja tuottavuuden
loikan.
Arvoa luovat ympäristöt ja tee työtä kuten haluat ilmapiiri. Miten tietotyöntekijät kokivat koronakeväänä
2020 työn tehokkuuden, työhyvinvoinnin ja oman
osaamisensa kehittyneen koronamuutosten aikana?
Kyselyt ja analyysit työpaikoissa, joissa on vahva
henkilöstölähtöisen kehittämisen kulttuuri.
Kysymykset ja keskustelu vuorovaikutteisesti.

TEEMA: YRITTÄJÄN JAKSAMINEN
6.10.2021 KLO 12-16

SOPIEN 2.0

TYÖKYKYJOHTAMINEN

Klo 12.00 Mikko Toiviainen:
Keskustelu ennakkotehtävästä
Hyvinvoinnista huolehtiminen. Rakennetaan vahvaa
hyvinvointia jaksamisen tueksi. Esimerkkinä Firstbeathyvinvointianalyysin keskeisimmät asiat kehon ja mielen
palautumisesta. Mahdollisuus omakustanteiseen
henkilökohtaiseen mittaukseen ja analyysiin (120€).
Klo 14.00 Asiantuntijaluento Riikka Shemeikka:
Merkityksellisyyden elementit ja miten niitä
voidaan rakentaa ja johtaa.
Työn merkityksellisyys on keskeinen
kokonaisonnellisuuden tekijä. Sisäiset motivaatiotekijät
korostuvat, mutta merkitys voi syntyä kestävästi myös
perinteisistä ulkoisista tekijöistä ja esimerkiksi käden
jäljen näkemisestä. Miksi elementit vaihtelevat, miten
niitä voidaan tunnistaa ja johtaa?
Kysymykset ja keskustelu vuorovaikutteisesti.

TAMORA

PHARMADATA

LAAJAT TOISIAAN TÄYDENTÄVÄT
SISÄLLÖT
Koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista
neljästä teemasta:
1. Merkityksellisyys työelämässä ratkaisu
työhyvinvointiin (4 h)
2. Työhyvinvointia työtä tuunaamalla
(4 h)
3. Yrittäjän jaksaminen (4 h)
4. Yrittäjän elämäntaparemontti (4 h)
5. Yrittäjän elämäntaparemontti muutokset omassa elämässä (4h)
Koulutukset ovat Teamsissa järjestettäviä
itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka tukevat
toisiaan. Voit osallistua yhteen tai
useampaan koulutukseen tarpeesi
mukaan. Koulutukset tallennetaan, joten
koulutuksiin on mahdollista palata
myöhemmin.

TEEMA: YRITTÄJÄN ELÄMÄNTAPAREMONTTI
20.10.2021 KLO 12-16

Klo 12.00 Saara Utti:
Tavoitteiden asettaminen ja muutosvalmius,
Kehitetään tavoitteiden asettamisen osaamista ja
parannetaan valmiuksia tehdä muutoksia omassa
elämässä.
Vaikuttavuus ja mekanismit. Tietao vaikuttavuudesta,
mekanismeista ja malleistatutkimusten ja kokemusten
perusteella. Miten kestävä perusta työkyvylle
rakennetaan ja pienet asiat vaikuttavat työkyvyn
kokonaiskuvaan.
Oma reitti - 21 päivän ohjelma.Osallistuja valitsee
kuudesta rutiinista kolme itselleen ja tavoitteilleen
sopivaa. Hän toistaa näitä rutiineja 21 päivän ajan
jokaista 20 minuuttia päivässä. Tulokset kirjataan
onnistumisen kirjaan ja ne jaetaan halutessaan.
Kysymykset ja keskustelu vuorovaikutteisesti.

TEEMA: YRITTÄJÄN ELÄMÄNTAPAREMONTTI MUUTOKSET OMASSA ELÄMÄSSÄ
10.11.2021 KLO 12-16

SOPIEN 2.0

TYÖKYKYJOHTAMINEN

Klo 12.00 Saara Utti:
Keskustelu 21 päivän kokemuksista - muutokset
kokeilujaksolla
Onnistumisten kirja, onnistumisten esteiden
tunnistaminen ja taklaus
Työ- ja vapaapäivien toimivat rutiinit - muutosten
sitominen toimiviin rutiineihin
Tavoiteltavien toimintatapojen tarkistus - mitä
kokeilujaksolta jää pysyväksi, mikä tarvitsee vielä
hiontaa omaan arkeen sopivammaksi
Sitoutumista vahvistavat tekijät - sisäistä
motivaatiota vahvistavien tekijöiden tunnistaminen ja
niiden hyödyntäminen
Kysymykset ja keskustelu vuorovaikutteisesti.

TAMORA

PHARMADATA

LAAJAT TOISIAAN TÄYDENTÄVÄT
SISÄLLÖT
Koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista
neljästä teemasta:
1. Merkityksellisyys työelämässä ratkaisu
työhyvinvointiin (4 h)
2. Työhyvinvointia työtä tuunaamalla
(4 h)
3. Yrittäjän jaksaminen (4 h)
4. Yrittäjän elämäntaparemontti (4 h)
5. Yrittäjän elämäntaparemontti muutokset omassa elämässä (4h)
Koulutukset ovat Teamsissa järjestettäviä
itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka tukevat
toisiaan. Voit osallistua yhteen tai
useampaan koulutukseen tarpeesi
mukaan. Koulutukset tallennetaan, joten
koulutuksiin on mahdollista palata
myöhemmin.

