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SISÄLTÖ

Stressistäkö työyhteisön
voimavara?
1. tapaaminen (3h)
• Mitä huono ja hyvä stressi on?
• Miten huonoa stressiä voi välttää ja hyvää stressiä hyödyntää omana ja työyhteisön voimavarana?
• Miten ihminen palautuu?
• Ryhmätyöskentelyä: Mikä minua stressaa? Milloin se tuntuu mukavalta ja milloin pahalta?
• Hyvinvointianalyysilaitteiden käyttöopastus ja mittaukset ennen seuraavaa tapaamista
2. tapaaminen (3h)
• Palautumisen merkitys
• Mittaustulosten läpikäyminen ryhmätasolla
• Mitkä ovat työyhteisön stressipiikit?
• Palauttaako yöuni?
• Mittausten henkilökohtaiset yksilöpalautteet
3. tapaaminen (2h)
• Ryhmätyöskentelyä:
Miten palaudun työpäivän aikana ja jälkeen?
Miten se muuttuu ajan kuluessa?
Mitä palautumiskeinoja työyhteisössä voidaan sallia?
Mitä työyhteisössä voidaan tehdä pahan stressin välttämiseksi?
• Työyhteisön toimintatapojen kehittäminen
Kuinka hyödynnän stressiä?

Miten johdat itseäsi?

• Stressistä työhyvinvointiin
• Itsensä haastaminen ja
kehittyminen
• Tunnista työyhteisön
flow-tilat
• Tunnista ja hyödynnä
hyvä ja huonon stressin
vaikutukset työyhteisössä
• Työyhteisön toimivuuden
parantaminen
• Työyhteisön kipukohdat

• Ajan jakaminen
• Elämän
kolmiodraama 8+8+8
• Aikasyöpöt
• Työn ulkopuolisen
elämän huomiointi

Miten palaudun arjessa
ja arjesta?
• Palautuminen
työpäivän aikana
• Palautuminen
työpäivän jälkeen
• Stressitason
laskeminen ja
nostaminen

