
S E A L
VAATIVIEN VUOROVAIKUTUSTAITOJEN 

INTENSIIVIVALMENNUS

Oletko kohdannut vuorovaikutustilanteita, jotka ovat olleet haastavia tai vaikeita? 
Onko esimiestyössä kiperiä tai kuormittavia tilanteita, joissa olisit kaivannut 

apua? Onko organisaation sisäisessä yhteistyössä kehitettävää? Jos tunnistat itseäsi 
näistä, osallistu ainutlaatuiseen valmennuskokonaisuuteen, 

SEAL - Vaativien vuorovaikutustaitojen intensiivivalmennukseen.

Soulteam Equine Assited Learning



MITÄ ME TARJOAMME?

▪ Valmennus perustuu neuropsykologian ja 

psykologisen turvan viimeisimpään akateemiseen 

tutkimukseen, ajattelutyylejä tunnistavan LUONTAISET 

TAIPUMUKSET™ -menetelmään sekä hevosavusteiseen 

kokemukselliseen oppimiseen.

 

▪ Valmennuksessa saat syvemmän ymmärryksen 

omista luontaisista taipumuksistasi – erityisesti 

vahvuuksistasi – vaativissa vuorovaikutustilanteissa.

 

▪ Valmennus antaa valmiudet hyödyntää ja soveltaa 

oppimiasi taitoja tiimi- ja esimiestyössä, 

ryhmäohjaustilanteissa ja kahdenkeskisissä 

vuorovaikutustilanteissa.



OSALLISTUESSASI 

VALMENNUKSEEN, OPIT
▪ Tunnistamaan erilaiset vuorovaikutustyylit sekä 

hyödyntämään niitä työssäsi

 

▪ Kommunikoimaan tehokkaasti tavoilla, 

jotka sopivat sinulle

 

▪ Luomaan psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä

 

▪ Omalla toiminnallasi luotsaamaan 

vuorovaikutustilanteita puolustamisesta tai 

hyökkäämisestä yhteistyötä edistävään suuntaan

 

▪ Vahvistamaan kykyäsi toimia korkean paineen 

vuorovaikutustilanteissa rakentavalla tavalla



KENELLE VALMENNUS 

ON SUUNNATTU?

Valmennus sopii sinulle ihmisten kanssa vaativaa 
vuorovaikutustyötä tekevä, jos:
 

▪ Tiimissäsi tai yhteisössäsi on yksi tai useampi 

ihminen, joiden kanssa on vaikea tulla toimeen, etkä 

ole keksinyt mistä se voisi johtua.

 

▪ Sinulle voi olla haastavaa toimia harkitusti korkean 

suorituspaineen alle. Ajattelusi loogisuus voi kärsiä. 

Reagoit tilanteisiin joko liian hitaasti tai nopeasti.

 

▪ Et aina ymmärrä, mistä ristiriidat työyhteisössä 

johtuvat ja niihin puuttuminen on turhauttavaa tai jopa 

pelottavaa.

 

▪ Työskentelet tilanteissa, joissa ihmiset saattavat 

tuntea olonsa turvattomaksi. Sinun roolisi

vuorovaikutustilanteissa on tuoda turvaa ja rakentaa 

luottamusta.



MILLOIN JA MITEN 

VALMENNUS TOTEUTUU?

Valmennus on kaksivaiheinen, ja se toteutetaan 

Ratsastuskeskus ILO:ssa Kuopion Sorsasalossa: 

https://ratsastuskeskusilo.fi/
 

I. Oman LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -profiilin 
läpikäynti 22.2.2019 klo 8-12 ryhmävalmennuksena. 
Saat kyselyn vastattavaksesi noin 2 viikkoa ennen 

intensiivivalmennusta sekä tarkemman ohjeistuksen. 

Tapaamisen jälkeen saat välitehtäviä, jotka auttavat sinua 

pohtimaan analyysin tuloksia suhteessa omaan

itseen ja ihmissuhteisiin sekä vuorovaikutustilanteisiin.

II. Intensiivivalmennus 1.-3.3.2019. klo 9-16. Syvennät 

analyysin herättämiä ajatuksia Esan ja Henriikan johdolla. 

Työskentelet kokemuksellisen oppimisen keinoin 

hyödyntäen yhteistyötä hevosten kanssa. Aikataulut 

tarkentuvat, kun ryhmäkoko on tiedossa.

 

Valmennus toteutuu, kun minimiryhmäkoko 6 henkilöä 

täyttyy 10.2.2019 mennessä. Ryhmään otetaan enintään 

12 henkilöä. Kysy myös erillisiä organisaatiokohtaisia 

toteutuksia tiimeille ja johtoryhmille.

https://ratsastuskeskusilo.fi/
https://ratsastuskeskusilo.fi/


MITÄ VALMENNUS MAKSAA?

Valmennuksen hinta on 1790 € + alv 24 %. Hinta 

sisältää LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin, 

intensiivivalmennuksen, siihen tarvittavien hevosten 

käytön sekä jaettavan oheismateriaalin. 

 

Early bird -hinta! Kun ilmoittaudut viimeistään 31.1.2019, 

saat valmennuksen ennakkoilmoittautujan hintaan 

990 € + alv 24% ja säästät 800 € + alv 24%

https://ratsastuskeskusilo.fi/


Esa Korhonen 
 
on Henriika Maikun 
tutkijakumppani ja 
hevostaidon opettaja. 
Hänellä on 28 vuoden 
yrittäjäkokemus, ja hän on 
kehittänyt EKD 
Hevostaidon, joka on 
valmennuksen hevostyön 
perustana. 
 
esa@soulteam.fi 
p. 045 329 0651

Henriika Maikku 
 
FM, PhD-tutkija, on 
psykoterapeutti 
(Valvira ja Kela pätevyys), 
hengitysterapeutti. 
Opiskelee Denverin 
yliopistossa 
hevosavusteisen työn
jatkokoulutusohjelmassa.
 
henriika.maikku@
gmail.com 
p. 040 416 8409

Aki Miettinen
 
LUONTAISET 
TAIPUMUKSET™ -
lisenssivalmentaja, 
toimii kouluttajana ja 
valmentajana 
Vipuvaikutus 
Consultingissa, joka on 
erikoistunut ihmisten 
erilaisuuteen sekä
yksilöiden ja työyhteisöjen 
kehittämiseen. 
 
aki.miettinen@
vipuvaikutus.fi 
p. 044 575 5008

V A L M E N T A J A T

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET YLLÄ 
OLEVILTA VALMENTAJILTA

 
TERVETULOA MUKAAN KEHITTÄMÄÄN ITSEÄSI!




