Ratkaisuja tökkivään arkeen.

Auntie-paketit
Stressed Out, Sleepless in Seattle, Lost in Transition...
Mikä on sinulle sopiva paketti?
Tutustu paketteihin tästä esitteestä tai käy sivulla
auntie.io/fi

Jokainen paketti sisältää viisi henkilökohtaista videotapaamista
Auntie-ammattilaisen kanssa. Äläkä huoli ellet heti tiedä, mikä
sinulle olisi juuri se oikea. Voit tehdä valinnan myös myöhemmin
yhdessä ammattilaisesi kanssa.
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Auntie-paketit
Back to Business
On suuri muutos vaihtaa kotiverkkarit työvaatteisiin. Mitä pidempi
tauko on ollut, sitä vaikeammalta paluu voi tuntua. Hirvittääkö töihin
palaaminen tauon jälkeen? Yllättikö uusi normaali? Back to Business paketin avulla löydät voimavaroja yhdistää työelämä ja muu arki.
Huomaat, että osaat ja opit vielä ja hyppäät sujuvasti joko vanhaan tai
uuteen työroolisi. Auntie-ammattilaisen avulla paluu helpottuu ja
löydät uudelleen oman paikkasi työyhteisössä.

Cabin Fever
Kaatuvatko seinät päälle, uhkaako mökkihöperyys poikkeusolosuhteiden yhä jatkuessa? Tympiikö kaikenlainen virtuaalitekeminen ja
koet, että päivät toistuvat samanlaisina toisensa jälkeen? Tämä paketti
auttaa, kun yksinäisyys ahdistaa tai aloitekyky on hukassa. Saat
keinoja lisätä omaa hyvinvointiasi juuri nyt. Opit sanoittamaan omaa
tunnetilaasi ja pääset sitä kautta paremmin kiinni ratkaisuihin. Palautat
kepeyttä ja iloa takaisin elämääsi!

Stressed Out
Tuntuuko että "hyvä" stressi on kääntynyt vähemmän hyvän puolelle
jo jokin aika sitten? Aika menee tulipalojen hoitamiseen ja paikasta
toiseen juoksemiseen? Paketista saat työkaluja ja apua arkeesi
riippumatta siitä, onko stressin aiheuttajasi työkuorma, työpaikan
ihmissuhteet, parisuhde, ruuhkavuodet vai taloudellinen tilanne.

Overachiever
Onko pakko tehdä aina priimaa, jos hyväkin riittäisi? Kun asioiden
tekeminen menee överiksi eikä mikään riitä, on normaali tekeminen
muuttunut ylisuorittamiseksi. Etsimme keskustelulla tasapainoa oman
suoriutumisen ja tehtävien todellisten vaatimusten välillä. Piirrämme
rajat omalle suorittamisellesi ja jaksamisellesi.

Lost in Transition
Motivaatio hukassa? Pitäisi tehdä päätöksiä, mutta mihin suuntaan?
Suuret muutokset ja elämän käännekohdat saattavat hetkellisesti
kadottaa elämältä suunnan. Kirkastamme uudelleen omat arvosi ja
raivaamme henkisiä esteitä, jotka estävät sinua saavuttamasta
haluamiasi päämääriä.
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Auntie-paketit
Leading Me
Joko olet huippuluokan osaaja itseohjautuvuudessa? Tuntuuko siltä,
että kylmässä vedessä joutuu opettelemaan sekä uimaan että
tietämään suunnan mitä kohti uida? Paketin teemoina ovat:
Itseohjautuvuus ja sen merkitys omassa työssä, tavoitteiden asetanta,
suunnan löytäminen, sekä oman työn ohjaus ja organisointi

Sleepless in Seattle
Pyöritkö sängyssä, mutta uni ei tule? Tai heräätkö aamuyöstä
hikisenä, tietäen että vaikka kello on neljä ja väsyttää, unesta on turha
haaveilla? Sleepless in Seattlessa opit uusia asioita omasta unestasi,
teet huomioita ja saat apua nukkumiseesi.

Feeling Down
Onko ilo kadonnut elämästäsi? Eikö tulevaisuudessa ole juurikaan
positiivisia juttuja joita odottaa? Väsymys on jatkuvaa ja arki jotenkin
merkillisen tahmeaa. Aloitekyky ja innostus ovat hävinneet. Paketin
myötä saat pohdittavaa harjoitusten muodossa myös sessoiden
välillä, ja pääset nopeasti eteenpäin.

S.O.S.
Osuiko omalle kohdalle tai kävikö melkein tosi pahasti? Itseen tai
läheiseen kohdistunut vakava tilanne pakottaa arvioimaan elämän
uudelleen. Kun arjelta putoaa pohja, yksin on vaikea päästä takaisin
liikkeelle ja löytää kadotettu ilo. S.O.S. vastaa mielen hätähuutoon ja
auttaa kriisitilanteesta selviämisessä.

Loveboat Sinking
Onko parisuhteenne ottamassa pohjakosketuksen? Kun parisuhteen
arjessa väittely ja riitely alkaa olla läheisyyttä ja iloa yleisempää, on
korkea aika muuttaa kurssia. Paketissa nostamme yhdessä kissan
pöydälle ja käymme ne keskustelut, joita ei ole helppo käydä.
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Auntien Leader-paketit
Born to Lead
Born to Lead -paketti tarjoaa mahdollisuuden Auntie-ammattilaisen
avulla pysähtyä jäsentämään omaa esihenkilötyötä. Born to Lead
tarjoaa työkaluja esihenkilötyöhön, omaan jaksamiseen ja tiimin
hyvinvoinnin lisäämiseen, sekä erilaisten ihmisten kohtaamiseen.

Leading with a Meaning
 eading with a Meaning -paketti kirkastaa Auntie-ammattilaisen
L
avulla omia työhön liittyviä arvojasi. Leading with a Meaning -paketin
avulla vahvistat käsitystäsi johtamisen ja tiimin vetämisen
merkityksestä itsellesi, ja näet selkeämmin kuka olet johtajana ja
miksi.

Dream Team in Process
Dream Team in Process -paketti tarjoaa työkaluja työyhteisön
motivointiin ja resilienssin tukemiseen. Paketti tutustuttaa sinut myös
tunnejohtamisen käsitteeseen, ja johdattelee sinut oppimispolulle
kohti mestaruutta.

Leader in Rough Waters
Leader in Rough Waters -paketti tarjoaa esihenkilölle tukea vaikeassa
tilanteessa, tai työkaluja sen varalle. Paketti auttaa pohtimaan
mahdollisia toimintatapoja, ja selkiyttää omaa roolia haastavissa
tilanteessa. Paketti tarjoaa työkaluja oman ja tiimiläisten hyvinvoinnin
tueksi vaikeassa tilanteessa.

Leading from a Distance
Leading from a Distance -paketti antaa sinun pysähtyä pohtimaan
erityisesti etäjohtamisen kannalta oleellisia asioita. Paketti lisää
tietoisuutta siitä, miten itse ajattelet ja suhtaudut etätyöhön.
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