
Työnohjausta ja koulutusta

järjestöllenne 2023



pienentää sairauslomakustannuksia
parantaa työn laatua ja 
sujuvoittaa työn tekemistä sekä prosesseja.

Työnohjaus tarjoaa järjestönne esihenkilöille ja työntekijöille mahdollisuuden
pysähtyä säännöllisesti tutkimaan ja kehittämään omaa työtä ja yhteistä työtä
sekä ammatti-identiteettiään. Se lisää työn selkeyttä, vahvistaa voimavaroja ja
ehkäisee stressiä ja uupumusta.

Sekä suomalaiset että kansainväliset tutkimukset osoittavat, että työnohjaus

Minä olen Anne, järjestöjen ja yritysten työnohjaaja (STOry) ja kouluttaja. Oma
lähestymistapani työnohjaukseen on lempeän ratkaisu- ja voimavarakeskeinen: 
“ei korjata sitä, mikä ei ole rikki, vahvistetaan sitä, mikä toimii, ja jos jokin ei
toimi, tehdään jotain toisin.” Uskon pitkäjänteiseen tekemiseen ja yhdessä
oppimiseen. Valmennuksellinen tapani työnohjata pohjaa
sosiokonstruktivismiin, dialogiseen muutospedagogiikkaan sekä tekemällä
oppimisen pedagogiikkaan. Erityisosaamisalaani ovat oman työn johtaminen,
voimavarat, motivaatio ja osallisuus sekä tunteet ja vuorovaikutus.

Työnohjaus



Järjestökokemusta olen saanut vuosien varrella kartuttaa niin
toiminnanjohtajana, verkkovapaaehtoistyön suunnittelijana, ehkäisevän
huumetyön suunnittelijana, projektityöntekijänä, vapaaehtoisena kuin
luottamushenkilönäkin. Työnohjausasiakkaissani on useita eri järjestöjen
esihenkilöitä ja tiimejä. Työnohjaan mielelläni myös vapaaehtoistyötä tekeviä.

Tarjoan yksilö- ja ryhmätyönohjausta etänä ympäri Suomen, sekä livenä
asiakkaideni tiloissa Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa. 
Olette myös tervetulleita toimitiloihini Työn Mummolaan Hankasalmelle 
sekä Crazy Townille Jyväskylän keskustaan.

Hinta:
Yksilötyönohjaus 149 € / 60 min
Ryhmätyönohjaus alkaen 349 € / 90 min
Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Mahdolliset matkakulut lisätään.

Varaa maksuton työnohjaustarpeen kartoitus 
040 753 7520 tai anne@metsolanne.fi

Työnohjaus
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Tyytyväisyys kevään
2022 työnohjauksiin

"Työnohjaus on tuonut selkeyttä omaan
työskentelyyn ja siihen, mitä työn haluaisi
olevan. Ajan ja töiden hallintaan olen saanut
hyviä työkaluja, ja hommat tuntuvat olevan
aiempaa paremmin hanskassa."

"Sain jakaa työtiimini kanssa ajatuksia sekä
tuntemuksia työstä. Tulin kuulluksi ja sain
vahvistusta ajatuksilleni/kokemuksilleni."

"Muuttuvassa työtilanteessa työnohjauksella
oli ratkaiseva merkitys."

Asiakkaat kertovat



NPS 94

Työnohjausasiakkaat 
haluavat suositella

Metsolannea
"Anne on ihmisläheinen, lempeä mutta jämpti
ja osaava. Hän ohjaa keskustelua niin, että
jokaisesta työnohjauskerrasta jää jotain
konkreettista käteen. Anne on rento ja
helposti lähestyttävä. Jo alusta asti tuli
tunne, ettei tarvitse pelätä, mitä sanoo."

"Kysymyksesi ovat eteenpäin vieviä ja
kohtaat meidät empaattisesti sekä lämmöllä.
Kanssasi on ollut helppo keskustella
ensimmäisestä kerrasta lähtien ja
työnohjauksiin tulee mielellään."

"Hyvä yhteys heti ensimmäisestä tapaamisesta
lähtien. Annen rauhallinen ja ammattimainen
tyyli työnohjata toi ohjauskertoihin
syvyyttä."

Asiakkaat kertovat



vapaaehtoisten hyvinvoinnin, motivaation ja voimavarojen tukeminen
oman työn johtaminen ja ajanhallinta 
vapaaehtoistyön johtaminen ja projektityö
järjestön brändi- ja strategiatyö
palvelumuotoilu: miten vahvistamme järjestömme veto- ja pitovoimaa?
osallisuus ja toimijalähtöisyys: työkalut aidosti osallistujiemme näköiseen
toimintaan
ryhmänohjaus 
nuoriso-, sote- ja kriminaalityön järjestöt: toipumista ja osallisuutta
edistävä kohtaaminen asiakastyössä

Kaipaatteko juuri teille räätälöityä koulutusta joko vapaaehtoisillenne,
työntekijöillenne, luottamushenkilöillenne tai kaikille yhdessä? 

Teemoja, joista voimme koostaa teille sopivan koulutuksen:

Koulutan sujuvasti niin etänä kuin livenä ympäri Suomen.

Koulutus



Osallistujille ennen
koulutusta
lähetettävän kyselyn
avulla koulutus
räätälöidään
tarpeisiinne parhaiten
vastaavaksi. Lisäksi se
orientoi osallistujaa
teemojen äärelle.

Ennakkokysely

Esimerkkikoulutus
Koko koulutuspaketin
hinta on 1900 € sis. alv.

Hinta sisältää
suunnittelupalaverin,
ennakkokyselyn,
koulutuksen räätälöinnin,
koulutusmateriaalit, sekä
sparraustapaamisen etänä.

Osana yritykseni
yhteiskuntavastuuta tarjoan
järjestöille palveluitani
edullisempaan hintaan kuin
muille, joten pyydä rohkeasti
tarjousta, niin etsitään
yhdessä paras ratkaisu!

60 min sparraus
tilaajan / esihenkilön
kanssa n. kuukausi
toisen koulutuspäivän
jälkeen

Sparraustapaaminen

Workshop-tyyppiset
etäkoulutukset, joiden
materiaalit toimitetaan
tilaajalle sisäiseen
käyttöön PDF-
muodossa
koulutuksen jälkeen. 

Koulutus 2 x 120 min

Hinta

Valitaan teemat ja pidetään palaveri toiveistanne.
Minä tuotan timanttisen sisällön juuri teille!



"Koulutus vastasi juuri niihin kysymyksiin, joihin olin ratkaisuja kaivannutkin. 
Sain eväitä oman työni aikatauluttamiseen ja oman jaksamiseni tukemiseen."

“Kouluttaja oli todella hyvä ja varsinkin toisen kerran käytännön vinkit 
olivat parasta antia. Koulutus oli hyvin jäsennelty.”

“Oli todella hyvin aikataulutettu koulutus ja muutenkin onnistunut. 
Osasit huomioida hyvin koulutukseen osallistujat.”

“Selkeää, ytimekästä ja helposti ymmärrettävää, ei turhia löpinöitä! 
Kiitos!”

“Kokonaisuus oli loistava. Ryhmäkeskustelut sopivat tähän.”

Asiakkaat kertovat



Ydinarvot:
asiakaslähtöisyys,

ammatillisuus,
tasapaino, 

kasvu ja rakkaus 

Yrittäjä, ammattikohtaaja
Sosionomi YAMK (syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen), työnohjaaja (STOry), ammatillinen opettaja (AmO) ja
tuotekehittäjämestari (EAT)
Tradenomi YAMK-opiskelija (tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen)
PItkä kokemus ohjaus- ja koulutustyöstä eri asiakasryhmien parissa.
Pedagogisen osaamisen lisäksi vahvuuteni on sen yhdistäminen liiketalouden
osaamiseen: tarjoan uusia näkökulmia ja työkaluja toimintanne kehittämiseen
unohtamatta järjestötyön sydäntä ja ydintä, ihmistä. 

Metsolanne®

Anne Hämäläinen



Jäikö jotakin mielen päälle? 
Kysyä saa ilman minkäänlaista kynnystä -
rakennetaan yhdessä teitä parhaiten palveleva
paketti.

Ollaan yhteydessä!

Anne Hämäläinen
Metsolanne
040 753 7520
anne@metsolanne.fi
www.metsolanne.fi
Instagram

2341557-5
Hankasalmi / Jyväskylä

Mitäs nyt?

http://www.metsolanne.fi/
https://www.instagram.com/metsolanne/?hl=fi

