
Etätyöretriitti
Etätyöpäivä ja hyvinvointivalmennus kohtaavat



Ei enää etätyövinkkejä



Mikä?

Etätyöretriitissä opitaan uudenlainen tapa tehdä työtä: 

 viisaasti ja levollisesti

 riittävästä palautumisesta huolehtien 

Etätyöretriitissä osallistuja kokee työpäivän, joka on yhtä 

aikaa sekä seesteinen että tuloksellinen.



Miten?

Osallistuja 

 saa tärkeimmät työnsä tehokkaasti tehtyä 

oppii tasapainottamaan omaa hermostoaan

Etätyöretriitissä käytetään helppoja työkaluja oman 

työskentelyn johtamisen tukena.



Työkalut

Itsenäinen työskentely

Selkeä rytmi ja tauotus

Keholliset harjoitukset

Työkaluja voi retriitin jälkeen hyödyntää 

itsensä ja oman työnsä johtamisessa. 

Jokainen osallistuja saa videoidut 

taukoharjoitukset käyttöönsä 3 kk ajaksi.



”Opin monta uutta hyvää työkalua, joita aion 
käyttää jatkossa työpäivien tauottamiseen ja 

palautumisen tukena.”

- Etätyöretriitin osallistuja



Aikataulu

8.45-9.00 Kirjautuminen ja esittelyt

9.00-9.40 Yhteinen aloitus ja harjoitus 

Teema: Levosta käsin työskentely

9.40-10.35 2 x 25 min työskentelyaikaa

10.35-10.45 Kehollinen harjoitus – paluu lepotilaan

10.45-11.40 2 x 25 min työskentelyaikaa 

11.40-11.50 Kehollinen harjoitus - paluu lepotilaan

11.50-12.35 Lounastauko

12.35-12.55 Yhteinen orientaatio ja harjoitus 

Teema: Energian suuntaaminen

12.55-13.50 2 x 25 min työskentelyaikaa

13.50-14.00 Kehollinen harjoitus – energian suuntaaminen

14.00-14.55 2 x 25 min työskentelyaikaa

14.55-15.30 Yhteinen lopetus ja harjoitus

Teema: Itsemyötätunto



Miksi?

Etätyöretriitin avulla osallistuja

 löytää levollisen työvireen

 pystyy paremmin hyödyntämään luovuuttaan

 oppii asettamaan sopivan kokoisia tavoitteita

 palautuu työpäivästä paremmin

Hyvillä työskentelytavoilla työpäivän aikana voi saada 

lyhyemmässä ajassa enemmän aikaan.



Kenelle?

Kaikille etätyötä tekeville, jotka voivat varata päivän 

itsenäiseen työskentelyyn: esimiehille, asiantuntijoille, 

tutkijoille, yrittäjille, assistenteille, opiskelijoille jne.

Työyhteisöille ja tiimeille, jotka ovat yhteisen, 

levollisen sekä aikaansaavan etätyöpäivän tarpeessa. 

Etätyöretriitin kautta tiiminne voi myös saada ideoita, 

millaisia uusia etätyöskentelykäytäntöjä haluatte 

viedä mukaan arkeenne.



”Etätyöretriitissä sai itse kokea sen, miltä 
erilainen tapa tehdä töitä tuntuu. Päivän aikana ja 
sen jälkeen tuli paljon oivalluksia omasta työstä, 

tavoitteista ja jaksamisen huoltamisesta.”

- Etätyöretriitin osallistuja



Miia Toikka
Valmentaja |  Työnohjaaja | Joogaopettaja

Kehotietoisuus ja itsensä lempeä ohjaaminen 
eivät ole olleet minulle itsestään selviä asioita.

Pohjakoulutukseltani olen valtiotieteen maisteri 
ja työskentelin aiemmin yhteensä 15 vuoden 
ajan kehitysyhteistyön ja -politiikan 
asiantuntijatehtävissä kansalaisjärjestöissä, 
ulkoministeriössä ja YK:lla.

Analyyttisen työn vastapainoksi löysin joogan, 
joka toi minut kehotietoisuuden pariin. 
Nykyisessä työssäni valmentajana ja 
työnohjaajana hyödynnän erilaisia joogasta 
tuttuja kehollisia harjoituksia yhdistettynä 
ratkaisukeskeisiin menetelmiin.



Usein kysyttyä
Onko tarkoitus, että koko päivä 
on kokoukseton vai voiko olla 
muita etätapaamisia?

 Parhaiten etätyöretriitti sopii 
sellaiseen päivään, jonka voi 
varata itsenäiseen työskentelyyn. 
Tarvittaessa voit osallistua myös 
muihin kokouksiin ja hoitaa 
työtehtäviä, jotka vaativat 
vuorovaikutusta toisten kanssa. 
Ohjaus on tarkoitettu tueksesi 
siinä tilanteessa, missä olet.

Minkälaisia taukoharjoitukset 
ovat?

 Tauoilla pääset kokeilemaan 
useita erityyppisiä kehollisia 
harjoituksia. Välillä rentoutetaan 
kehoa liikkumalla, välillä taas 
keskitytään mindfulness-tyylisiin 
harjoituksiin. Harjoitukset eivät 
vaadi erityisiä taitoja eikä 
varusteita. Ne auttavat 
siirtämään huomion töiden 
lomassa kehoon ja aisteihin, 
mikä rauhoittaa hermostoa.

Millaisille tiimeille olet pitänyt 

etätyöretriittejä?

 Olen ohjannut etätyöretriittejä 10-

15 hengen tiimeille ja myös 

isommille n. 30 henkilön 

työyhteisöille. Etätyöretriittiin 

mahtuu tarvittaessa kerralla 

mukaan isompikin määrä 

osallistujia.



Varaa etätyöretriitti

Pyydä tarjous etätyöretriitistä tiimillesi tai työyhteisöllesi

miia@miiatoikka.fi / puh. 041-529 6193

Lue lisää etätyöretriitistä

www.miiatoikka.fi/etatyoretriitti


