
Yhteisöllisyyden ja 

hyvinvoinnin tukeminen 

työyhteisössä -

Toteutus joko täysin Teams –tapaamisena tai työyksikössä pienryhmissä



Pronssitaso
Kokonaiskesto 2,5 h

• Virtuaalinen Amazing Race (kesto vähintään 40 min).

- yhteisöllisyyttä lisäävä toiminnallinen ”virtuaalimatka”, 

jossa pääsee käyttämään nokkeluutta ja luovuutta.

• Webinaarit: Anneli Tuura, työterveyspsykologi, 

työnohjaaja, kesto 15-20 minuuttia

- Muistiterveys 

- Työssäjaksaminen

Webinaareihin liittyy keskustelurungot Annelin alustuksien 

perusteella

•



Hopeataso
Fantasia –paketti

Kesto sopimuksen mukaan

• Pajatyyppinen Fantasia –paketti, joka suunnitellaan 

kehittämistiimin kanssa yksikön tarpeista lähtien ja kesto 

vaihtelee sen mukaisesti

Kehittämistiimin osaamisalueet mm. tunnetaidot, 

liikunta, Avekki, osallisuus, TVT, OPS -työ, tuen asiat, 

monikulttuurisuus, hyvinvointi, lasten 

oikeudet, menetelmiä ja työkaluja arjen työskentelyyn ja  

arviointi

• Voi sisältää myös pronssitason sisältöjä (Amazing

race ja Webinaari)



Kultataso
Kokonaiskesto vaihtelee

• Kultatasoon valitaan yksiköt tarpeeseen perustuen

• Kolme vaihtoehtoa, joita kuvataan seuraavissa dioissa.

• Lisäksi kokonaisuuteen voi halutessaan liittää 

Amazing Race -paketin: 

- virtuaalinen varhaiskasvatus, päiväkotikoulu ja 

perusopetus

- tehtäväkortillinen varhaiskasvatus, päiväkotikoulu ja 

perusopetus

( kuusi erilaista pakettia)



Vaihtoehto 1: Stressinhallintakoulutus
Stressikuplasta hyvinvointiin -valmennus itsetuntemukseen 

ja oman hyvinvoinnin johtamiseen. 

• Kesto: Kuuden tunnin valmennus tai valmennus jaetaan 

kahdelle eri kerralle kolmen tunnin jaksoihin

• Sisältö: Stressiä aiheuttavien ja voimavaroja vievien 

tekijöiden tunnistaminen. Stressin syihinja seurauksiin 

tutustuminen, sekä opitaan tapoja tukea omaa 

hyvinvointia ja toimintakykyä.

• Toteutustapa:

- Etätapaamisina

- Yksilö- ja itsereflektioharjoitukset, ryhmäharjoitukset



Vaihtoehto 2: Työhyvinvointi ja 

tunnetaitokoulutus

• Kesto: 2 – 3 kuukautta

• Sisältö: Stressinhallinta, tunnetyökalut, mielen työkalut 

ja rentoutuminen

• Toteutustapa: 

- 2 etätapaamista (2.5 – 3.5h)

- pienryhmätapaamiset zoomin avulla kuuden hengen 

ryhmissä (60 – 90 m.)

- kouluttajien tuki ja konsultaatio sähköpostilla

• Muuta: Koulutustallenteet jäävät käytettäviksi, 

koulutukseen osallistujat saavat käyttöönsä kolme 

palautumisäänitettä



Vaihtoehto 3: Virtaa – koulutus

• Kesto: Neljä viikkoa

• Sisältö: Tukea työntekijöiden jaksamista, vahvistaa itsensä kehittämistä ja 

ammatillisuutta sekä tarjota uusia tapoja, joilla työntekijä pystyy itsensä lisäksi 

myös ylläpitämään opetusryhmien hyvinvointia, positiivista tunneilmapiiriä ja 

kehittää mielen ja kehontuntemusta sekä vahvistamaan rauhoittumistaitoja.

• Toteutustapa: 

– Teams

– Ryhmän suosituskoko 8-20 henkilöä 

– Neljälle viikolle jaettu verkkokoulutus - kaksi kontaktiviikkoa ja kaksi 

omaksumisviikkoa.

– Henkilökohtainen tuki mahdollinen koko koulutuksen ajan 

– 1. viikko: 2 h + omaksumisviikkojen tehtävänanto

– 2. ja 3. viikko: omaksumisviikkoja – uusien ajatus- ja toimintamallien 

harjoittelu

– 4. viikko: omaksumisviikkojen tehtävien purku kahdessa 90 minuutin 

pienryhmässä

• Muuta: Koulutukseen sisältyy verkkomateriaali omaharjoittelun tueksi (videot).


