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Tämä on kutsu Ihmisillä menestykseen, Ihme-Framme, -hankkeen 

pienryhmävalmennukseen. Kutsu yhteiselle matkalle, jossa kohtaamiset, yhdessä ideointi ja 

vuorovaikutus sinun, meidän sekä sinun ja toisten yrittäjien välillä saattavat johdattaa jonkin uuden ja 

arvokkaan äärelle. Olemme liittäneet tähän kutsuun tietoa valmennuksemme luonteesta, tarkoituksesta ja 

sisällöistä.   

 

”Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara”. Onpa sanonta kuinka kliseinen tahansa, sanonta pitää paikkansa. 

Lienee siis selvää, että tätä tärkeintä voimavaraa kannattaa johtaa aktiivisesti. 

 

Millaista Ihme-Framme-hankkeen pienryhmätoimintamme on? 

Valmennuksen ydinteemoina ovat strateginen johtaminen, ihmisten johtaminen, yrittäjän sekä työntekijöiden 

hyvinvointi sekä työnantajana toimiminen. Pienryhmätapaamisissa pysähdymme mm. seuraavien asioiden 

ääreen:  

- Miten yrityksemme strategia ohjaa ihmisten johtamista? 

- Miten organisoimme työn ja huolehdimme arjen sujuvuudesta? 

- Miten toimimme esihenkilönä luoden ja ylläpitäen yrityksessämme tuottavaa, positiivista ja hyviin 

suorituksiin siivittävää työilmapiiriä? 

- Miten tuemme ihmisten työmotivaatiota ja sitoutumista yritykseemme? 

- Kuinka hoidamme työnantajan roolin laadukkaasti varmistaen yrityksen sujuvan toiminnan? 

 

 
 

 

Mitä pienryhmätoimintamme sisältää? 

Neljän lähipäivän aikana järjestämme aitoja kohtaamisia, tuuletamme ajatuksia, teemme monipuolisia 

harjoitteita ja tapaamisten välillä on myös itseoppimista. Kohtaamisiin haluamme tuoda elämyksellisyyttä, 

joka ruokkii innovaatioiden synnylle otollista tunnelmaa. Hankkeen tapaamisia tullaan toteuttamaan 

leirinuotiolla, vaelluspoluilla, pihoissa ja puistoissa tai muuten mieltä kihelmöittävissä ympäristöissä ehkä 

hivenen harmaiksi koettujen neukkarien lisäksi. 

 

Lisäksi saatte käyttöönne ProAika-sovelluksen. 

• https://www.minunmaatilani.fi/johtamisen-ohjelmistot/proaika/ 

• maksutonta sovelluksen kokeiluaikaa käyttöönottokuukausi + 3 kk 
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Pienryhmätoimintamme hinta sisältäen neljä lähipäivää: 600 € + alv/yritys.  

Ruokailut ja mahdolliset majoittumiskulut hinnoitellaan erikseen. 

 

Kenelle 

Valmennuksemme koskettaa kaikkia maatila- ja puutarhayrityksiä ja siten ryhmässämme tuleekin olemaan 

yrittäjiä eri tuotantosuunnista. Lisäksi teillä voi olla jo palkattua vakituista työvoimaa, kausityövoimaa tai 

voitte olla suunnittelemassa henkilöstön palkkausta. Joka tapauksessa teillä on varmasti erilaisia 

yhteistyöverkostoja, joita myös tulee johtaa.  

 

Tavoitteenamme on, että voisimme kokoontua ensimmäisen kerran loka-marraskuussa. 

 

Suur kiitos sinulle, kun luit tämän viestin loppuun asti ja pysähdyit ainakin 

hetkeksi asian ääreen.  

 

Lisätietoja,  

Sari Morri 

 

Ihmisillä menestykseen IHME - Framgång med människor FRAMME  

 
 

 
 

 

Sari Morri 

Asiantuntija, henkilöstöjohtaminen, HR-tiimi 

043 8268643 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki 

sari.morri@proagria.fi 
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