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Energiaa, työvälineitä ja itsetuntemusta coaching- ja valmennustaidoista  
esimiehille, opettajille, HR -asiantuntijoille ja ihmissuhdetyötä tekeville! 

 
V&E Coaching- ja valmennustaitojen koulutusohjelma on pitkän coaching -kokemuksen ja kehitystyön tulos, 
jossa yhdistyvät vahva coachingin teoreettinen viitekehys, käytännön taidot ja niihin liittyvä poikkitieteelli-
nen erityisosaaminen. Koulutuksen teoreettinen viitekehys on positiivinen ja valmentava psykologia, kogni-
tiivinen käyttäytymistiede, ratkaisukeskeinen toimintaorientaatio sekä hyväksymis- ja omistautumistera-
peuttinen ote.  
 
Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja perustuu tiimipedagogiseen ja kokemukselliseen oppimiseen ja 
erilaisten harjoitusten ja menetelmien hyödyntämiseen. Koulutuksessa opiskeltavat harjoitukset ovat jouk-
ko parhaiten toimivia sovelluksia eri käyttäytymistieteiden aloilta, kuten psykologian ja psykoterapian eri 
suuntauksista, kasvatus- ja sosiaalitieteistä sekä NLP:sta ja enneagrammiteoriasta. Opiskelemme valmenta-
vaa kysymystekniikkaa, otamme huomioon eri oppimis-, havaitsemis- ja toimintatyylit NLP-ajattelun mukai-
sesti ja perehdymme visuaalisiin, auditiivisiin ja kinesteettisiin harjoituksiin sekä harjoittelemme mindful-
ness-taitoja ohjattujen mielikuvaharjoitusten myötä.  
 
Koulutusmenetelminä käytämme yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia, yksilö- ja ryhmäcoachingia sekä case-
työskentelyä. Valmennusjaksojen sisällöt on suunniteltu siten, että ne motivoivat itsen tutkimiseen ja autta-
vat kehittymään itsensä johtamisessa sekä soveltamaan tietoa ja taitoa. Jotta kasvuprosessi toteutuu onnis-
tuneesti ja oppimiskokemus olisi mahdollisimman syvä ja mielekäs, koulutusprosessi toteutetaan vahvassa 
sitoutumisen ja läsnäolon hengessä.  
 
V&E Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutuksessa pääset tutustumaan tarkemmin itseesi ja siihen, 
millaista tarinaa kerrot itsestäsi, miten voit elää merkityksellistä ja hyvää elämää, mitä tarkoittaa psykologi-
nen pääoma johtamisessa ja miten valmentavan työotteen avulla johdat ihmisten itsetuntemusta saaden 
heidät liikkumaan toivottuun suuntaan. Positiiviseen ja valmentavaan psykologiaan perustuvat integratiivi-
set coaching- ja valmennustaidot antavat tieteellisen ja käytännönläheisen perustan itsetuntemuksen ke-
hittymiseen sekä nykyaikaiseen itsensä ja toisten johtamiseen. Ongelmien ratkaiseminen ja nykytilanteessa 
pärjääminen on sen ajattelemista, mikä on olennaista ja tärkeää juuri nyt. Tule mukaan rakentamaan posi-
tiivisen vahvistamisen ja arvostamisen kulttuuria, jossa pääpaino on tekemisen, yrittämisen ja kokeilemisen 
kautta kehittymisessä, kannustamisessa, omien vahvuuksien tunnistamisessa ja ennen kaikkea jokaisen 
ihmisen hyvän tahdon ja kauneuden näkemisessä! 
                

 

”Coaching on positiivisen ja valmentavan psykologian periaatteiden, erityisesti mielen val-
mentamisen taitojen viemistä käytäntöön. Se on syvää itsetuntemusta ja itsensä johtami-
sen taitoja ajatusten, tunteiden, tahdon ja toiminnan alueilla. Coaching on kuitenkin ollut 
osa ihmisten käyttäytymistä kautta aikojen, vaikka teoriataustasta tai työskentelymene-

telmästä ei tällä nimellä ole puhuttukaan. Ihmiset, jotka ovat saaneet syntymälahjana poik-
keuksellisen läsnäolon taidon, kyvyn kohdata ja kuunnella, kysyä, kannustaa, kunnioittaa ja 

innostaa kanssaihmisiään, ovat tietämättään käyttäneet jollain tasolla coachingia.” 
 



Koulutuksen sisältö ja teemat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jakso I: Coachingin teoreettinen viitekehys, coachin ydintaidot ja val-
mentava työote (2 pv) 16.-17.3.2017 

 
Oman itsensä johtamisesta puhutaan tänä päivänä paljon – ja hyvästä syystä. Vain tuntemalla 
itseä eli ymmärtämällä omaa ajattelua ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä tunnistamalla tuntei-
den voiman ja merkityksen ohjata toimintaa, voi johtaa onnistuneesti ensin itseä – ja sitten mui-
ta. Puhutaan tietoiseksi tulemisen prosessista. Ihminen seikkailee jatkuvasti tietoisuutensa eri 
tasoilla tunnistamatta omaa olemisen tapaansa. Mitkä ovat ne ydintaidot ja yksinkertaisimmat 
menetelmät, joita voi käyttää arjen keskellä, jotta voisi parhaiten johtaa itseään ja kohdata 
arvostavasti toiset? 
 

 Coachingin taustateoriat: kognitiivinen käyttäytymistiede, positiivinen ja valmentava psykologia, 

ratkaisukeskeisyys, hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen toimintaorientaatio 

 Coachingin alkeet: 

 Prosessi: rakenne ja dialogi 

 Grow-malli 

 Kysymystekniikka 

 Mielen filosofia: Mindfulness arjessa ja työelämässä 

 Sisäinen ohjaus 

 Coachin pedagogiset taidot ja ydintaidot ICF:n mukaan 

 
 
 
  

                   
                  Koulutusprosessi pähkinänkuoressa: 

 

 Koulutuksen kesto puoli vuotta 
 10 tutkivaa lähiopetuspäivää 

 40 tuntia asiakas- vertaisarvioitua valmennusharjoittelua 
 Itsenäistä työskentelyä itsetuntemusta lisäävien  

tehtävien parissa 
 Kirjallisuuteen perehtymistä 

 Pienryhmä/paritapaamisia lähijaksojen välillä 1 krt/kk 
 Oman osaamisen tuotteistaminen / brändin rakentaminen 

 



Jakso II: Itsetuntemus ja itsensä johtamisen taidot TEORIASSA JA  
KÄYTÄNNÖSSÄ (2 pv) 6.-7.4.2017 

 
 
Itsensä tunteminen tarkoittaa, että ihminen tuntee, hyväksyy ja kykenee hyödyntämään oman 
persoonansa kaikkia puolia työssään ja elämässään. Enneagrammi kuvaa 9 erilaisen persoonal-
lisuustyypin toimintamalleja ja sitä, miksi ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla. Persoonallisuus-
malli on yhdistelmä vanhaa perinnettä ja modernia psykologiaa ja on aikamme näköistä. 

Enneagrammimallin avulla opimme ymmärtämään erilaisuutta ja valjastamaan se käyttöön. 
Enneagrammin hyötyjä ovat mm. itsetuntemuksen kasvu, henkilökohtaisten vahvuuksien löyty-
minen, ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitojen paraneminen, yhteistyön sujuvuus, 
muutos- ja ristiriitatilanteiden hallinta sekä tiimi- ja esimiestyön helpottuminen. 

 

Itsetuntemus ja ihmistuntemus – Enneagrammi-persoonallisuusmallin mukaan   

 Enneagrammi itsetuntemusmallina: yhdeksän erilaista toiminta- ja selviytymisstrategiaa 

 Testit ja persoonallisuustyyppeihin tutustuminen 

 Stressi- ja kasvusuunnat, siivet, vaistotyypit 

 Motivaation lähteet ja erilaisten toimintamallien syyt 

 Psyykkiset terveydentasot 

 Enneagrammityyppien sudenkuopat ja kasvun avaimet 

 

 

 

Jakso III: ITSEN JOHTAMISEN TAIDOT osa I: Ajattelu (2 pv) 4.-5.5.2017 

 
 
Ajatusten syvempi tarkastelu muuttaa ihmisen suhdetta sekä omiin kokemuksiin että innostuk-
seen ja motivaatioon. Ajattelu on kaiken toiminnan pohja; jos epäonnistumme ajattelussa, 
teemme huonoja päätöksiä ja epäonnistumme myös toiminnassa. Ihminen kehittyy sillä osa-
alueella, johon hän suuntaa huomionsa. Ajatteluenergia ei synny itsestään, vaan sille on oltava 
aikaa, tilaa – ja uskallusta. Omien näkemysten, uskomusten ja arvojen tunnistaminen ajatusten 
taustalla on edellytys päästä kohti läsnäolon tilaa, jossa tartutaan hetkeen, omaan olemisen. 
Edelläkävijä kehittää intuitiivista ajatteluaan ja myötätuntoa. 
 

 Oman elämän tarina 

 Arvot ja merkityselämä 

 Uskomukset 

 Tahdon ulottuvuudet, tahdonvoima ja motivaatio 

 Elämän tasapaino 

 Oman energian ja innostuksen johtaminen  



Jakso IV. ITSEN JOHTAMISEN TAIDOT osa II: Tunne- ja vuoro-
vaikutustaidot sekä muutoksen johtaminen (2 pv) 8.-9.6.2017 

 
 
Tunteilla on keskeinen merkitys ihmisen energiaan ja suoriutumiseen. Positiiviset tunteet saavat 
ihmisen ajattelemaan laajemmalla perspektiivillä ja maailma näyttäytyy moniulotteisempana ja 
mahdollisuuksia tarjoavana. Negatiiviset tunteet puolestaan kaventavat huomiota ja tarkkaa-
vaisuutta ja lisäävät aloitekyvyttömyyttä. Sen lisäksi, että positiivisilla tunteilla ja sitä kautta 
asenteella on suuri merkitys yksittäisen ihmisen optimaaliseen toimintaan, sillä on merkittävä 
vaikutus oman huippusuoriutumisen ja innostuksen johtamiseen. Ihminen kasvaa positiivisesta 
palautteesta ja myötätunto on menestymisen edellytys. 
 

 Tunteet, tunneäly ja oppiminen 

 Oman tunne-elämän johtaminen käytännössä  

 Tunteiden käsittely coachingissa: Mindfulness-asenne 

 Vuorovaikutustyylit: vuorovaikutuksen nopeus vaikuttaa toisen kykyyn ajatella ja tuntea 

 Läsnäoleva vuorovaikutus 

 Näkökulman laajentamisen ja muuttamisen taito 

 

 

 

Jakso V. ITSEN JOHTAMISEN TAIDOT osa III: Osaamisen ja suoriutumisen 
valmentava johtaminen psykologisen pääoman näkökulmasta  

(2 pv) 17.-18.8.2017 

 
 
Ihmisellä, joka investoi oman psykologisen pääomansa hoitamiseen, on riittävästi itseluotta-
musta ja energiaa toimia haasteellisessa työssä. Valmentava johtaja/työntekijä tiedostaa, että 
ilman tavoitteita itsensä ja toisten johtaminen on mahdotonta. Tavoitteiden rooli on vapauttaa 
meidät nauttimaan tästä hetkestä. Vain asettamalla innostavia ja haastavia tavoitteita voimme 
saavuttaa ja mitata jotakin. Tavoitteet lähtevät ihmisen kolmesta perustarpeesta (merkitykselli-
syys, itsenäisyys ja yhteisöllisyys), joiden täyttyminen on yhteydessä ihmisen motivaatioon, tyy-
tyväisyyteen ja hyvinvointiin. 
 

 Vahvuudet ja niiden tunnistaminen (VIA) 

 Positiivinen psykologinen pääoma ja sen lisääminen osana omaa identiteettiä 

 Itseluottamus, tulevaisuuden usko, realistinen optimismi, sinnikkyys  

 Toimintatyylit ja motivoitumisperusteet 

 Oman energian johtaminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi 

 Ydinosaaminen ja omien tavoitteiden kirkastaminen 

 Miten brändään oman osaamiseni tai oman itseni? 

 Miten erotun muista? 

  



 

   

  

         Valmentava työote 

Positiivinen psykologia osoittaa tutkimuk-

sissaan, että hyvinvointiin tarvitaan vähin-

tään kolminkertainen määrä positiivisia 

kokemuksia ja palautetta negatiiviseen 

verrattuna. Myönteiset tunteet lisäävät 

fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia voimavaroja - 

ja lisäävät oppimista. Ne auttavat löytä-

mään ja kehittämään uusia taitoja tuoden 

mukanaan onnistumisen kokemuksia. Syn-

tyy myönteisyyden kierre, jonka sisällä 

toimiessamme ajattelemme luovemmin ja 

laaja-alaisemmin, saamme tehokkaasti 

aikaan asioita, löydämme uutta tietoa ja 

uudenlaisia tapoja toimia.  

Myönteisten tunnekokemusten ja hyväksy-

vän ilmapiirin tuottamisen lisäksi coaching- 

ja valmennustaitoja hyödyntävän työotteen 

kulmakiviä ovat vahvuuksien metsästämi-

nen, itsetuntemuksen ja -luottamuksen 

vahvistaminen sekä tietoisen läsnäolon ja 

vuorovaikutuksen asenne. Näistä kumpua-

vat valmentavan työotteen ydintaidot ja 

käytännöt ajattelun, tunteiden ja toimin-

nan tukemiseen ja johtamiseen.  

Valmentavan otteen eli coaching- ja val-

mennustaitojen soveltamisen vahvuus 

perustuu siihen, että se kasvaa ihmisen 

ydinasenteeksi ja siirtyy tavaksi toimia, joka 

vaikuttaa suoraan kanssaihmisten hyvin-

vointiin. Tulevaisuuden yhteiskunnassa 

keskiössä tuleekin olemaan menestymi-

semme edellytys, myötätunto: myöntei-

nen, ratkaisukeskeinen vuorovaikutus, 

onnellisuus- ja hyvinvointitaidot, vahvuudet 

ja hyvään keskittyminen, sekä psykologinen 

pääoma: itsetuntemus, realistinen opti-

mismi, tulevaisuususko ja sinnikkyys. 

Tule mukaan rakentamaan positiivisen 

vahvistamisen ja arvostamisen kulttuuria, 

jossa pääpaino on tekemisen, yrittämisen 

ja kokeilemisen kautta kehittymisessä, 

kannustamisessa, omien vahvuuksien tun-

nistamisessa ja ennen kaikkea jokaisen 

ihmisen hyvän tahdon ja kauneuden näke-

misessä!  

"Ihminen, joka tuntee olonsa arvostetuksi, 

tekee aina enemmän kuin mitä häneltä 

odotetaan.” 

 

 

V&E Coaching- ja valmennustaitojen perus-
koulutukseen voit ilmoittautua, jos olet kiinnostunut 

coachingista ja itsetuntemuksen johtamisesta – ja toimit työssä, 

jossa ihmisten kohtaaminen on arkipäivää. Koulutukseen osal-

listuminen edellyttää vakaata elämäntilannetta, jossa on mah-

dollisuus syventyä sekä intensiiviseen opiskeluun että omaan 

henkilökohtaiseen kasvuprosessiin ja suorittaa opintoihin kuu-

luvat harjoitusvalmennukset. Paikat täytetään ilmoittautumis-

järjestyksessä. 

Koulutus mahdollistaa kaksi rinnakkaista prosessia: Henkilökoh-

taisen kasvun prosessi toteutuu itsetuntemusta ja mielen val-

mentamisen taitoja reflektoimalla, ja ammatillinen kasvu 

coaching- ja valmennustaitoja harjoittelemalla sekä valmenta-

van työotteen sisäistämisellä. Koulutusmenetelminä käytetään 

yksilö- ja pariharjoituksia, yksilö- ja ryhmäcoachingia sekä case-

työskentelyä. Koulutusjaksojen sisällöt on suunniteltu siten, et-

tä ne motivoivat ja auttavat osallistujaa saavuttamaan tavoit-

teensa / ratkaisemaan haasteensa, soveltamaan tietoa sekä ke-

hittymään itsensä ja toisten johtamisessa. Yhdessä oppimisen ja 

uuden tiedon soveltamisen mahdollistaa kouluttajien saumaton 

yhteistyö, jossa psykologisesta sisällöstä ja coachingin pedago-

giikasta vastaa Katja Vainikainen sekä coachingin ydintaidoista 

Päivi Elovaara, enneagrammista kouluttajat yhdessä. 

Kysy lisätietoja kouluttajilta: 

Katja Vainikainen valmennusseveliina@gmail.com  

Puh. 0400-795 285 

Päivi Elovaara paivi.elovaara@unelmapuu.fi  

Puh. 0400-313 941 

 

Koulutuksen hinta 

Koulutuksen kokonaishinta 1990 euroa.  

Hinta sisältää opetuksen, opetusmateriaalit, kouluttajan tuen 
sekä koulutuksen aikana tapahtuvan itsenäisen työskentelyn 
ohjauksen. 

Ilmoittautuminen  

2.3.2017 mennessä 

www.paijathameenkesayliopisto.fi => koulutustarjonta   
 

Koulutuspaikka 

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti 

 

Koulutuksesta on mahdollista toteuttaa myös 
yksittäisiä moduuleita eri kokoisille ryhmille 

ja kokonaisuus on räätälöitävissä tilaajan 
tarpeisiin soveltuvaksi – kysy rohkeasti lisää, 

autamme mielellämme!  

 

Ilmoittautuminen 
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