Transformational
Leader
kasvu syntyy
ihmisten kasvun
kautta
Ihmisten johtamisen koulutusohjelma, joka haastaa johtajat
ja esimiehet kehittämään johtajuuttaan syvällisen
itsetuntemuksen kautta. Koulutamme esimiehiä,
jotka luovat rohkeaa, kokeilevaa ja
avointa yrityskulttuuria.

www.luovu.fi

Koulutuksen sisältö

Erilaisuuden johtaminen – miten hyödyntää ihmisten
koko potentiaali

“When people
find their
purpose, it’s
an organizing
principle.”
Eileen Fisher

Perehdytään ihmisten toiminnan takana oleviin,
usein tiedostamattomiin motiiveihin. Erilaisuuden
ymmärtäminen ja aito arvostaminen auttaa esimiestä hyödyntämään ihmisten koko potentiaalin.
Vaikuttava kommunikaatio – miten vahvistaa
henkilöstön sitoutumista

Vaikuttavassa kommunikaatiossa on aina halu
olla yhteydessä toisiin. Kun esimies kommunikoi
selkeästi, tehokkaasti ja ihmisiä arvostavasti,
henkilöstön sitoutuminen kasvaa.
Stressin ja konfliktitilanteiden käsittely – miten
stressin vaikutus vähenee

Stressin vastustaminen ja siihen reagoiminen vie
energiaa, ei stressi sellaisenaan. Koulutus auttaa
käsittelemään stressiä niin, että sen vaikutus
työpaikalla ja yksityiselämässä vähenee. Esimies
oppii edistämään työpäivän aikana tapahtuvaa
palautumistaan.
Persoonallisuustyypit – miten tukea omaa ja
toisten kehitystä

Koulutus perehdyttää erilaisten persoonallisuustyyppien kehitystä vauhdittaviin ja jarruttaviin
tekijöihin. Tämä osaaminen yhdistettynä läsnäolotaitoon auttaa esimiestä huomaamaan, milloin on
tarkoituksenmukaista vaatia lisää tai antaa tilaa.
Luovuus johtajuudessa – miten esimies vahvistaa
innovatiivisuuttaan

Oman luovuuden esiin nostaminen vaatii luopumista monista ajattelumalleista, tavoitteista ja
toimintatavoista. Koulutus auttaa oivaltamaan,
mitä on luovuus omassa johtajuudessa, ja kuinka
vahvistaa sitä päivittäin.
Aivot, mieli ja meditaatio – miten vähentää kiirettä
ja keskittyä olennaiseen

Koulutuksessa opitaan ydinasiat aivojen toiminnasta johtamisen kannalta. Tutkimusnäyttöön
perustuen perehdytään erilaisiin menetelmiin,
joilla voidaan merkittävästi vaikuttaa aivojen
kykyyn prosessoida haastavia asioita, löytää luovia
ratkaisuja ja päästää irti tiedostamattomista
jännitystiloista.

Ihmisten välinen kohtaaminen – Miten arvostava kohtaaminen syntyy ja tukee johtajuutta

Yksi Transformational Leader –koulutuksen
metodeista on tarkka vuorovaikutustilanteiden
tutkiminen. Esimies tulee koulutuksen aikana
tietoisemmaksi vuorovaikutuksessa tapahtuvista
asioista. Se on menestyksekkään ihmisten johtamisen kannalta ratkaisevaa.
Kehon viisaus älykkyyden tukijana – Miten
mielenhallinta vahvistaa keskittymiskykyä ja auttaa
päätöksenteossa

Kehotietoisuus tarkoittaa kykyä huomata ajatusten
ja tunteiden ilmeneminen kehon tuntemuksina.
Kehotietoisuuden kasvattaminen auttaa tasapainottamaan mielen kuohuntaa ja käsittelemään
emotionaalisesti haastavia tilanteita taitavammin.
Se vahvistaa myös intuition käyttöä johtamisessa.
Johtajan identiteetti ja oma ydin – Miten esimies luo
rohkean, kokeilevan ja avoimen yrityskulttuurin

Koulutuksen tavoitteena on auttaa esimiehiä toteuttamaan omasta ytimestä lähtevää johtajuutta.
Miten, miksi ja kuka minussa johtaa -kysymykset
selviävät ja uudenlainen johtajuus auttaa koko
organisaatiota kasvamaan.

Kenelle

Koulutus sopii esimiehille, jotka haluavat kehittää
johtajuuttaan sitoutumalla henkiseen kasvuunsa
ja laajentamalla käsitystään ihmisten erilaisista
kasvumahdollisuuksista.
Koulutus palvelee erityisesti tilanteessa, jossa
organisaatio on merkittävien muutosten äärellä,
ja tarvitsee vahvaa esimiestä tekemään muutoksia
ihmisten kanssa.

”Haetko tuloksia
ihmisten kautta vai
ihmisten kanssa?”

Hyödyt			

• Johtajuudelle löytyy suunta ja tarkoitus – esimies
tietää, mitä transformatiivinen johtajuus on
käytännössä
• Epävarmuuden sietokyky kasvaa – varmuus ei ole
sidoksissa olosuhteisiin
• Esimiehen kyky lukea ihmisiä vahvistuu
• Uskallus tarttua tärkeisiin signaaleihin kasvaa –
esimies ennakoi muutostarpeet ajoissa
• ”Hetkessä johtamisen” taito vahvistuu –
muutokset viedään käytäntöön jokaisessa
kohtaamisessa
• Ilmapiiristä tulee avoin ja erilaisuutta
kunnioittava
• Esimies saa käyttöön koko potentiaalin itsessään
ja muissa

Rakenne ja kesto

• Vuoden kestävä koulutus on
kokemuspainotteinen ja sisältää runsaasti
harjoituksia.
• Kymmenen ryhmävalmennuspäivää (n. 1 päivä
kuukaudessa)
• Kymmenen yksilövalmennusta, joilla
varmistetaan koulutuksen sisällön yhteys ja
vaikuttavuus osallistujan omaan työhön
• Yksilöllisiä harjoituksia koulutuspäivien välillä

Hinta

Koulutuksen hinta on 5000€ +alv. Varausmaksu
800€ maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Hinta sisältää 10 intensiivistä ryhmävalmennuspäivää pienessä ryhmässä arkipäivisin pääkaupunkiseudulla ja 10 yksilövalmennusta (1,5 h/kerta).

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä kouluttajiin. Valinnat tehdään henkilökohtaisen haastattelun
perusteella. Seuraava vuoden koulutuskokonaisuus
alkaa tammikuussa 2017. Tutustu myös lyhyempiin
koulutuksiin www.luovu.fi.

Kouluttajat

Laura Rinne on työskennellyt esimies- ja johtotehtävissä liikunnan ja
työhyvinvoinnin aloilla
mm. asiakaspalvelun,
henkilöstöhallinnon
ja palvelukehityksen parissa. Hän on
pohjakoulutukseltaan
ETM. Lisäksi Laura on
Vapaa tie -henkisen
kasvun valmentaja
(Liikkeenjohdon Kehto),
Changesetter -muutosjohtamisen fasilitaattori
(Relation Technologies)
ja elämäntaidonvalmentaja (LCF Life Coach,
Valmentamo).
Laura on lämmin
ja pitkäjänteinen
valmentaja, joka tuo
johtajuusvalmennukseen ainutlaatuisen
kykynsä auttaa ihmisiä
näkemään olennaiset
asiat ja innostumaan
haastavien tilanteiden
ratkaisemisesta.

Tuire Salminen on
työskennellyt esimiestehtävissä vetäessään
moniammatillisia tiimejä kansainvälisessä konsultointiyrityksessä. Hän
on toiminut myös taiteen ja kulttuurin alalla.
Pohjakoulutukseltaan
Tuire on fysioterapeutti
ja tradenomi. Lisäksi
hän on Vapaa tie -henkisen kasvun valmentaja
(Liikkeenjohdon Kehto),
Mindfulness -ohjaaja
(CFM) ja Pilates-opettaja
ja opiskellut myös mm.
persoonallisuuspsykologiaa ja keho- ja
hengitysterapeuttisia
menetelmiä.
Tuire on intensiivinen
ja rohkea valmentaja,
joka kannustaa ihmisiä
uteliaaseen ja kokeilevaan asenteeseen
itsetuntemuksessa ja
johtajuudessa.

“Luovun Transformational Leader –
koulutus valmentaa esimiehet kohtaamaan
erilaisuutta, hyödyntämään yksilöiden
vahvuuksia ja rakentamaan avointa
yrityskulttuuria. Kasvu on mahdollista
vain ihmisten kasvun kautta.”
Virpi Hyytiä, Partner at Growthsetters

Luovun yhteystiedot

Laura Rinne
laura.rinne@luovu.fi
045 675 2402

Tuire Salminen
tuire.salminen@luovu.fi
041 5078 279

