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

Työyhteisö yhteistyössä - työhyvinvointipäivä
Kesto 1 pv, max 40 osallistujaa
Me kaikki vaikutamme työyhteisön hyvinvointiin.
Yhdessä luodaan ilmapiiri, jossa kaikki voivat yltää
parhaimpaansa ja kokea työniloa.
Saat kokeneilta valmentajilta vinkkejä ja työkaluja
hyvän tunneilmaston luomiseen ja osallisuutta
kasvattavaan vuorovaikutukseen.
Valmennuspäivän rauhoittaa keittiömestari
Teemun suuta hyväilevä lounas. Lounaan raakaaineet on valittu parhaimmilta
yhteistyökumppaneilta.
Päivän työtapa on käytännön läheinen ja
osallistava. Kannustava ja yksilöt huomioiva.

Luodaan yhdessä parempi huominen!
Aikataulu: 9-16
Hinta: 1200,- + alv 10 hlö (lisä hlö 110€ per hlö)
Varaukset ja tiedustelut tästä

Päivän menù:
•
•
•
•
•

Tunneälykäs työyhteisö
Vinkkejä arvostavaan kohtaamiseen
ja antoisaan vuorovaikutukseen
Aistit herättävä – ”Hyvää sinulle” lounas
Erilaiset ihmiset ovat yhdessä
enemmän
Valitse positiivinen asenne!

Lisäherkut
tilauksesta:
• Aktiviteetit
• Sauna
• Illallinen

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"

