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LUOVASTI KOHTI TULEVAISUUTTA

Miltä organisaationne tulevaisuutenne näyttää, mihin olette menossa? Etsittekö uudenlaista 
tapaa suunnitella tulevaisuutta ja ennakoida muutostilanteita, kuinka löytää oikea suunta? 
Miten saada tuoreita näkökulmia ja ideoita toimintaan? Mietittekö, miten yhdistää yksilöt 
organisaation yhteisten arvojen taakse? Tiedättekö ketkä ovat asiakkaanne ja mitä he haluavat 
tulevaisuudessa? Neemo –menetelmä mahdollistaa sillan tulevaisuuteen.

Kohderyhmä 
 
Yritysten ja organisaatioiden tiimit, työryhmät ja yhteistyöverkostot 
 
Kouluttajat 
 
”Tarvitsemme luovaa ajattelua luodaksemme kestävän tulevaisuuden”: 
Laura Pakarinen, Neemo™ Coach, Savonia-amk, muotoilun lehtori, TaM  
Merja Vehviläinen, Neemo™ Coach,  Savonia-amk, palveluliiketoiminnan lehtori, FM 

Miksi Neemo? Muutos vaatii uutta ja luovaa ajattelua. Ilman visiota tulevasta yksikään organisaatio 
ei voi menestyä. Ja tässä valokuvat ovat erittäin voimakas työkalu organisaation toiminnan kehittä-
misessä ja tulevaisuuden luomisessa. Neemo antaa keinot hopepunkeille, luovuustoimareille ja aktii-
visille onnellisuuden etsijöille ja merkityksen metsästäjille.

Neemo valmennuksella voidaan kehittää mm. organisaatioiden strategiaa, arvoja ja ennakoida tule-
vaisuutta sekä auttaa rakentamaan yhteistyökykyisimpiä ryhmiä, tiimejä tai verkostoja.  

Neemo™ - Picture Your Growth on valokuviin ja luovaan työskentelyyn perustuva fasilointimenetel-
mä, joka tuo uusia keinoja organisaation tulevaisuuden toiminnan ja vuorovaikutuksen kehittämi-
seen sekä näkökulmien avartamiseen.

Katso koulutuksen tarkemmat tiedot esitteen kääntöpuolelta  >>



Tavoitteet 

Neemo-valmennus on monipuolinen ja luova tapa venyttää ajattelua uusille urille.  
Valmennus auttaa organisaatioita sekä tiimejä mm. 
• lisäämään rohkeutta uudistaa organisaation tulevaisuutta
• vastaamaan toiminnan tulevaisuuden haasteisiin ja muutostilanteisiin
• luomaan tulevaisuuden skenaarioita
• ideoimaan ja tuomaan esille erilaisia mahdollisuuksia ja luovia näkökulmia 
• kehittämään arvoja ja strategiaa
• parantamaan vuorovaikutustaitoja sekä tiivistämään yhteistyötä
• luomaan luottamusta ja sitoutumista tulevaisuuteen

Sisältö 

Valmennuksen ydin muodostuu luovasta yhteiskehittämisestä Neemo-menetelmän avulla. 
Valmennuksen keskiössä on jokaisen organisaation oma uniikki ratkaistava haaste, johon 
pureudutaan visuaalisen dialogin keinoin hyödyntäen valokuvia ja valokuvaamista. Kuvien 
avulla luodaan tilaa avoimelle keskustelulle, joissa kaikkien ääni tulee kuuluviin, ohjaten 
organisaatioita kohti muutosta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Valmennus- tai valmennuskokonaisuus sisältää ennakkotehtävän, joka ohjaa valittuun 
teemaan ja tulevaisuusajatteluun. Valmennus voi sisältää oivalluttavia ja monipuolisia 
yksilö- tai ryhmävalokuvatehtäviä. Riippuen valmennuksen teemasta, toteutuksesta 
ja pituudesta, se voi sisältää myös valmennuspäivien välisenä aikana toteutettavia 
valokuvatehtäviä. Prosessi päättyy yhteiseen arviointiin ja palautteeseen. Lopuksi 
organisaatio saa prosessista kiteytetyn Neemo –koosteen.

Toteutus 

Valmennuksen tarkempi sisältö räätälöidään kohderyhmän ja tarpeen mukaisesti.
• toteutus organisaation tiloissa, Savonian tiloissa tai etänä
• ryhmäkoko max 16 henk.
• työpajassa käytetään Neemo™ Digifasilitointialustaa
• jokainen valmennukseen osallistuva tarvitsee käyttöönsä kännykkäkameran
• hinnat Kuopion seudulla ja etätoteutuksissa (Zoom): 
   • 1 h valmennus 1100 € + alv 24 %
   • 3 h valmennuskokonaisuus 2500 € + alv 24 %
   • tai tarjouspyynnön mukaan
• hinnat Kuopion ulkopuolella 
   • ed. mainitut + matkakulut/päivärahat
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Ota yhteyttä, räätälöidään juuri teille sopiva valmennusprosessi: 

Tarjouspyynnöt: 
Suunnittelija Sari Turpeinen 
puh. 044 785 5621, sari.turpeinen@savonia.fi 
taydennyskoulutus@savonia.fi 
 
Lisätietoja sisällöstä: 
Laura Pakarinen, Neemo™ Coach,  
puh. 044 785 5836, laura.pakarinen@savonia.fi


