
Tervetuloa luonnon helmaan ja pois 

ar jen maisemista:  t i laan, jossa miel i  ja 

keho lepäävät.  Sarvikodassa tei l lä on 

aikaa ja avaruutta työskennel lä rauhassa 

työyhteisönne tai  t i iminne kehi t tämisen 

par issa. Ulkona odottaa luonto ja lempeä 

Must i joki ,  joka luo osal taa pui t teet  

päivän työskentely l le.  

Luonto l isää ihmisen hyvinvoint ia:  se 

rentouttaa, vähentää stressiä ja kohentaa 

miel ia laa.  Miksi  emme hyödyntäis i  tätä 

terveyttä edistävää ympäristöä myös 

kehi t tämistyössä? 

1.  Viisi  ikkunaa esimiestyöhön 

VIHREÄSTÄ VIRKISTYSTÄ - 
VALMENNUKSESTA VOIMAA: 
PÄIVÄ INSPIROIVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

Uudista tiimisi tai työyhteisösi 
valmennuksessa samalla kun 
luonto lahjoittaa omat 
hyvinvointivaikutuksensa. 

Haluamme tar jota te i l le yhdistelmän 

ammatt i ta i to ista organisaat io iden 

kehi t tämistyötä sekä ai toa luontoelämystä 

Sarvikodassa Mäntsälän Hirv ihaarassa. 

Kehi t tämis- ta i  tyhy-päivää voi  v iet tää 

muual lakin kuin per inteis issä 

neukkareissa tai  kokoushotel le issa.  

Tervetuloa meil le!  

3.  Mitä minul le ja  mei l le  kuuluu?  

Johtoryhmi l le  ja  es imiehi l le  suunnat tu 
kokonaisuus,  joka pohjautuu va lmentavan 
johtamisen v i i tekehyksel le  

Työhyvinvoint ia  ja  työssä jaksamista 
vo imavaranäkökulmasta tarkaste leva kokonaisuus,  
jossa huomioidaan sekä 
yks i lö-  e t tä  työyhte isönäkökulmat  

Työyhte isö i l le ,  t i imei l le  ja  
as iantunt i jaryhmi l le  suunnat tu kokonaisuus,  
joka perustuu työn ko lmiomal l i in  

2.  Toimivan työyhteisön 
    ta i  t i imin rakennuspal ikat  

Valitse juuri Teille sopivin teema:

Miten?

Mitä?

Miksi?



HYVIN TOIMIVA 
TYÖYHTEISÖ = 

TUOTTAVA TYÖ JA 
HYVINVOIVA 

 HENKILÖSTÖ 
 
 

Valmennuspäivänne toteuttavat  
yhteistyössä:  

  
Elämyksen Taika/Sarvikota  

www.elamyksentaika. f i  
ju l ia. loukia@elamyksentaika. f i  

p.  +358 (0)50 541 9775 
 

Työyhteisövalmentaja 
Sanna Mäkipää  

www.sannamakipaa.f i  
sanna@sannamakipaa.f i  
p.  +358 (0)50 348 3397  

 

Kehittämis- /  työhyvinvointipäivä 
Sarvikodalla sisältää:  

Kota-aamiainen 

Kehi t tämis- /  työhyvinvoint i teemainen 
valmennus 

Lounas: Poronkär istysater ia /  
savulohta ja salaatt ia 

Melontaretk i  Must i joel la /  luontoretk i  
lähi luontoon hyvinvoint i teemal la 

Aidot nokipannukahvi t  ja t ikkupul lan tai  
let tu jen paistoa 

Valmennuksessa käytet ty diamater iaal i  
to imitetaan tei l le jä lk ikäteen 

Missä?

Sarvikota on suur i  lapinkota,  joka

si ja i tsee Mäntsälässä hyvien 

kulkuyhteyksien varrel la 10 minuut in 

matkan päässä Lahden moottor i t ie l tä.  

Hels ingistä matka tai t tuu al le tunnissa. 


