Tehdään huomisesta hyvä
työpäivä

Osoite: Säkäjärventie 204, 49900 Virolahti
Email: olkihattu@juuret.net, p. 050 3079 444

Huolestuttaako huominen – tuskastuttaako työkuorma?
-

Meillä on kokeneet, arvostetut ja osaavat valmentajat
Meillä on luova ja pätevä keittiömestari
Meillä on monipuolinen inspiroiva tila keskellä kauneinta luontoa

-

Vapauttamalla omat voimavarasi hyvä(ä)n tekemiseen
Kehittämällä tulevaisuuden taitojasi
Lähtemällä hetkeksi pois rutiinien keskeltä
à Löydät parempia tapoja ajatella ja toimia ja teet huomisesta hyvän työpäivän

Haluatko huomisesta paremman - lähde pois
omalta konttorilta ja tule Olkihattuun
Varaa nyt heti, email: olkihattu@juuret.net

Lauantain Avoimet – hyvää oloa kaikille
Kesto 4 h, max 40 osallistujaa

1. Hyvä olo ja mieli 9.4.2022
à Älyä tunteesi - tunne älysi
2. Hyvä erityisen erikoinen minä 14.5.2022
à Introvertti/ekstrovertti/ambivertti…
3. Hyvä työ 21.5.2022
à Löydä merkitys – jaksa paremmin
Aikataulu: 11 – 15, sis. Smoothie ja lounas
Hinta: 75,- (sis. alv)
Varaukset ja tiedustelut tästä

Osallistava,
hyvän mielen päivä,
josta vinkkejä arkeen.

Perjantain Avoimet – onnistu johtajana
Kesto 4 h, max. 40 osallistujaa
1.

Hybridityön johtaminen
8.4.2022

2.

Valmentava työote
à johda osaajia oikein
29.4.2022

3.

Yrittäjien perjantaisparri
à tee tulosta ja voi hyvin
20.5.2022

Aikataulu: 12 – 16, sis. lounas ja ip kahvi
Hinta: 75,- (sis. alv)
Varaukset ja tiedustelut tästä

Työkaluja heti arjessa
hyödynnettäväksi ja
käyttöön otettavaksi.

Me
Laura Elo
20 vuoden kokemus ihmisten valmentamisessa yksilötasolta aina Suomen Pankkiin.
Palvelumuotoilija joka on hallitsee ihmisen erilaisuuden ja siihen liittyvän valmennuksen.
Tunneälytaitaja, joka saa jokaisen löytämään itsestään keinoja paremman huomisen tekemiseksi.
Arvostettu ja rakastettu valmentaja, joka kantaa sinut vaikeammankin hetken ylitse. Palautteen
mukaan: ” Laura sai luotua hienon ilmapiirin meidän osallistujien välille ja toimi itse niin kuin
opettaa. Yksi onnistuneimmista valmennuksista, joihin olen tähän mennessä osallistunut.”

Kari I. Mattila
Yli 35 vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisestä. Sarjayrittäjä joka on ollut kehittämässä
useita eri konsepteja. Tunneälyn ja organisaation johtamisen taitaja, jonka asiakkaat yhä
uudestaan valitsevat kumppanikseen. Auttanut niin yhden henkilön organisaatioita kuin
kansainvälisiä (esim. Konecranes) kymmeniä tuhansia työllistäviä konserneja. Palautteen
mukaan: ”Haluamme sinut tänne meille taas, koska sinä oikeasti haastat meidät kasvamaan!”.

Teemu Suomalainen
Keittiömestari, yrittäjä, timpuri ja monitaituri. Olen asustellut ravintoloissa jo kymmenen vuotta.
Minulle ruoka, viini ja liiketoiminta on sydänasia. Olen kierrellyt suomea eri ravintoloiden
keittiöissä, sekä perustanut useamman ravintola-alan yrityksen. Nyt olen palannut takaisin
Juurilleni maatilalle seitsemännessä sukupolvessa ja 18-vuotta vanhaan ravintola Olkihattuun
jonka sukupolvenvaihdoksena ostin äidiltäni pois. ”Juuret luovat ympäristön, tunne luo työn"

