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TOIMIVA ARKI® – IHMISSUHTEISSA
VIIDEN ILTAPÄIVÄN VALMENNUS
ENNEAGRAMMIN AVULLA
Järvenpäässä

Toimiva arki® ihmissuhteissa valmennus on 
erinomainen, kun halutaan kehittää yksilön tai 
työyhteisön vuorovaikutustaitoja, kommunikointia 
keskenään sekä asiakkaiden- sidosryhmien kanssa. 
Kaikki valmennuksen opit ja oivallukset ovat heti 
vietävissä omaan arkeen; työhön, kotiin ja vapaa-
aikaan.

Valmennukseen voit lähteä mukaan yksin, yhdessä 
työkaverin tai vaikkapa puolison kanssa.

Ihminen joka tuntee itsensä hyvin, on mukava ystävä, 
kumppani, vanhempi ja työkaveri. Ihminen jonka 
lähellä on helppo olla.
Eikö meistä jokainen halua olla tällainen?

Teoreettisena pohjana valmennuksessa on 
eneagrammi –persoonallisuusteoria, joka on 
äärimmäisen toimiva itsetuntemuksen työkalu ja 
avain toimivaan vuorovaikutukseen muiden kanssa. 

Valmennusiltapäivät, klo 12-16

Ti 4.9.2018
Millainen olen? Millaisia muut ovat? Miksi 
itsetuntemus on niin tärkeää?

Ti 2.10.2018
Keho ja aistityypit; 8, 9 ja 1, vahvuudet ja 
kehittymisen mahdollisuudet

Ti 6.11.2018
Tunnetyypit; 2, 3 ja 4, vahvuudet ja kehittymisen 
mahdollisuudet

Ti 4.12.2018
Ajattelu ja mielityypit; 5, 6 ja 7, vahvuudet ja 
kehittymisen mahdollisuudet

To 24.1.2019
Vuorovaikutuksessa muiden kanssa – mitä olen 
oivaltanut itsestäni ja muista.

Toimiva arki®
ihmissuhteissa
valmennus avaa
ovia toimivaan vuoro-
vaikutukseen muiden 
ihmisten kanssa. Tulet
hämmästymään, kuinka hyvin
ihmissuhteesi, niin työssä kuin
kotonakin paranevat.

Hinta: 744 euroa, sis. Alv 24%.
Hinta sisältää kattavan koulutusmateriaalin jonka 
saat sähköisessä muodossa valmennuksen jälkeen, 
välipala kahvi / tee tarjoilun.

Paikka:
Tilaustila koulutustiloissa, Järvenpään keskustassa. 
Sibeliuksenkatu 11, 04400 Järvenpää.
Tänne on helppo tulla, aivan rautatieaseman 
läheisyydessä ja P- tilat löytyvät Scandicin 
pysäköintihallista.

Ilmoittautuminen:
sari.hamalainen@masari.fi
Ilmoita osallistujan nimi, yritys, osoite, 
puhelinnumero ja sähköposti – Sari on teihin 
yhteydessä mahdollisimman pian.
Voit myös soittaa Sarille; 040-5342 999.

Valmentajasi Sari Hämäläinen:
Järvenpääläinen yrittäjä, valmentaja ja 
työyhteisökouluttaja. EIF Enneagrammiohjaaja.
Minulla on pitkä kokemus vuorovaikutustaitojen ja 
hyvien työyhteisötaitojen kouluttamisessa ja 
valmentamisessa.
Lisäksi rakastan oman itseni kehittämistä ihmisenä. 
Näitä taitoja haluan työssäni jakaa sinun kanssasi. 
Enneagrammi –persoonallisuusteoria on ollut minulle 
itselleni käänteentekevä omassa itsetuntemuksessa 
ja loistava avain hyvään vuorovaikutukseen muiden 
ihmisten kanssa.
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