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Konflikteja? Yhteistyöongelmia? Turhia sairaspoissaoloja? Työn ilo kadoksissa? Huonoa tuottavuutta?  

Kaipaako työilmapiirinne kehittämistä? 
 
 
 
 

Kutsu johtamisen ja tiimityöskentelyn valmentaja apuun! 
 
 
”Voin suositella Kallea varauksetta!” 
- kunnanjohtaja Esko Poikela, Liedon kunta 

 
”Kallen vahvuus on ihmisten erilaisten persoonallisuuksien ymmärtäminen ja saada  kaikki 
toimimaan yhdessä.” 
- HR specialist Tom Haapala, Viking Line Oy 

 
”Tilaisuuksista kerättyjen palautteiden perusteella lähes kaikkien osallistujien odotukset 
ylittyivät. Paras ylivoimatekijä oli vaikuttavuus eli valmennusryhmissä tapahtui todellisia 
ajattelu-, asenne- ja toimintatapamuutoksia.” 
- Kaupallistajat Suomi Oy:n asiakastutkimus, 2020 

 

KARL-MAGNUS SPIIK 
Ekonomi, Liikkeenjohdon konsultit (LJK) ry:n jäsen 

 
• Toimi suuren lääkärikeskuksen henkilöstön 

valmentajana, kun yritys valittiin 
asiakaspalvelussa toimialansa parhaaksi 
sadan muun alan yritysten joukosta. 

• On kolme eri kertaa valmentanut esimiehiä 
yrityksissä, jotka seuraavana vuonna voittivat 
Suomen Laatupalkinnon. Valmennusten 
tavoitteet olivat samat kuin kilpailun 
pääkriteerit: kilpailukyvyn, johtamisen ja 
toiminnan kehittäminen. 

• Tulokset ratkaisevat. Hyväntuulinen ihminen 
on ahkera, yhteistyöhaluinen ja oppii nopeasti. 
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TYKY -TILAISUUDEN SISÄLTÖ ( 2 tuntia ) 

 
 

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen 
• Mitä työkyky tarkoittaa käytännössä  
• Työyhteisö me-hengen ja työhyvinvoinnin ylläpitäjänä 
• Työhyvinvoinnin johtaminen 

 
Toimintatapojen selkeyttäminen ja itsensä piristäminen 
• Asenteiden ja uskomusten voima  
• Positiivinen tavoiteajattelu käytännössä 
• Itsensä huoltaminen 
 
Tulokset ratkaisevat 
• Urheilussa on määritelty huippupelaajan henkiset ominaisuudet 

1. Omaa hyvän kommunikointikyvyn 
2. Luo ympärilleen vahvan positiivisen ilmapiirin 
3. On kiinnostunut omasta suoritustasostaan ja sen merkityksestä joukkueelle 

• Millä tasolla nämä ovat työpaikallamme 
• Miten tästä eteenpäin 

 

 
TYKY-TILAISUUDEN HINTA 
750 € + matkakulut + alv. 24 %  
 
Hinta sisältää tilaisuuden ohjauksen, aineiston ja 
kirjallisen raportin ryhmän vuorovaikutuksen ja 
me-hengen tasosta.  
 
Tilaisuus sisältää 1-5 minuutin alustuksia, 
aktiivista keskustelua, palautteita, työkykyyn 
liittyviä ideoita ja ratkaisukeskeistä työskentelyä 
 

MUUT HINNAT 
250 €/tunti + alv. 24 % (+ matkakulut) 
• Vetäjän/esihenkilön sparraminen: miten 

johtamisella lisätään ryhmän jaksamista, 
työhyvinvointia ja tuloksellisuutta 
 

145 € + alv. 
• Anonyymi kysely ilmapiiristä ja työhyvinvoinnista 
• Kyselyn tuloksena tilaaja saa värikuvan 

kokonaisuudesta, kaikki annetut numeroarviot, 
kirjalliset kommentit ja ehdotukset 


