
DOWIA™	  -valmennus 

Onnistumisten johtaminen edellyttää 
ü  Vaikuttavaa havainnointikykyä 
ü  Ympäristömuutosten ennakointia 
ü  Näkökulmamuutosten osaamista 
ü  Selkeää vuorovaikutustyyliä  
ü  Kykyä luoda toimintaympäristö, jossa ihmiset motivoituvat 
ü  Taitoa käyttää puhdasta toiminnan kieltä  

 
Suomenkielinen pienryhmävalmennus DOWIA tukee johtamaan 
onnistumisia. Muutosagenteille, projektipäälliköille, esimiehille ja 
konsulteille, jotka haluavat tehdä poikkeuksellisia tekoja ja saavuttaa 
poikkeuksellisia tuloksia.  
 
Valmennuspäivät 1 & 2  Motivaation & muutoksen johtaminen 
Valmennuspäivä 3   Erilaisuuden johtaminen 
Valmennuspäivä 4   Arvojohtaminen 
Valmennuspäivät 5 & 6  Suorituksen & tulevaisuuden johtaminen 
 

	  
       Varaa paikkasi jo tänään! 
 
Hinta 3450€ + alv. Kaikilla palveluilla on 
100% tyytyväisyystakuu. 
 
www.adare.fi  
0400 885 606 

A dare to be MAHTAWA! 
 



DOWIA™ 
	  

• 	  1.	  pv	  -‐	  Mo*vaa*on	  johtaminen	  	  
• 	  Aivot	  työssä	  
• 	  Erinomaisuuden	  dna	  
• 	  Mo5voituminen	  –	  mistä	  syntyy	  	  	  	  
	  mo5voitunut	  ryhmä	  
• 	  Luo9amus,	  kiinnostus,	  innostus	  ja	  	  
	  uteliaisuus	  
• 	  Ydinoppiminen	  ja	  hiljainen	  5eto	  

• 	  2.	  pv	  -‐	  Muutoksen	  johtaminen	  
• 	  Muutos	  –	  luomisen	  ja	  luopumisen	  	  
	  tuska	  
• 	  Kysymysten	  voima	  –	  kysyminen	  	  
	  tuo	  osaamisen	  esille	  
• 	  Ak5ivinen	  kuuntelu	  ja	  	  
	  implisiiAnen	  5eto	  
• 	  Kitey9ämisen	  taito	  
• 	  Hiljaisten	  signaalien	  tunnistaminen	  

Mo*vaa*on	  &	  muutoksen	  
johtaminen	  

• 	  3.	  pv	  -‐	  Erilaisuuden	  johtaminen	  
• 	  Uusia	  mahdollisuuksia	  ja	  	  
	  näkökulmia	  
• 	  Erilaisuus	  –	  sen	  ymmärtäminen	  ja	  	  
	  johtaminen	  
• 	  Johdonmukaisuus	  ja	  	  
	  yllätyksellisyys	  
• 	  Valta	  ja	  vallan	  rakenne	  
• 	  Systeeminäkökulma	  -‐	  kenen	  	  
	  joukoissa	  seisot	  	  

• 	  4.	  pv	  -‐	  Arvojohtaminen	  
• 	  Arvot	  ja	  merkitys	  toiminnan	  	  
	  moo9orina	  
• 	  Minä	  –	  organisaa5oni	  -‐	  asiakkaani	  
• 	  Valmistautuminen	  –	  sitä	  löytää	  	  
	  mitä	  etsii	  
• 	  Tuloksellinen	  neuvo9elu	  
• 	  Vaikutu	  ja	  vaikuta	  

	  
Erilaisuuden	  johtaminen	  

Arvojohtaminen	  

• 	  5.	  pv	  -‐	  Suorituksen	  johtaminen	  
• 	  Huomion	  johtaminen	  
• 	  Kirkas	  ydintehtävä	  
• 	  Jatkuva	  kehi9äminen,	  lean	  ja	  	  
	  toiminnan	  ylläpitäminen	  
• 	  Myy	  itsesi	  ja	  asiasi	  
• 	  Esteiden	  yli9äminen	  

• 	  6.	  pv	  -‐	  Tulevaisuuden	  johtaminen	  
• 	  Selkeyden	  luominen,	  odotusten	  	  
	  ase9aminen	  ja	  suunnan	  o9aminen	  
• 	  Miten	  kieli	  vaiku9aa	  
• 	  Tarinan	  voima	  
• 	  Valinta	  ja	  päätös	  
• 	  Voi9amisen	  taito	  

Suorituksen	  &	  tulevaisuuden	  
johtaminen	  

DOWIA™ muutosagenteille 
Johda onnistumisia. Tee poikkeuksellisia tekoja. 

 Saavuta poikkeuksellisia tuloksia. 
    


