
Työnohjausta 

Valmennusta 

Koulutusta   

 

Työnohjaus: supervision 
 Yksilötyönohjaus 

 Ryhmätyönohjaus 

 Kriisityönohjaus 

 Muutostyönohjaus 

 Teatterityönohjaus 

Valmennus: coaching, sparraus 

 Esimiesvalmennus 

 Kehittämisvalmennus 

 Esiintymisvalmennus 

 Tiimivalmennus 

 Rentoutusvalmennus  

 Uravalmennus 

Koulutus: pajat, luennot, prosessit
 Työhyvinvointi 

 Vuorovaikutus 

 Oppiminen 

Muut palvelut 

 Virkistys- ja tykypäivät 

 Kartoitus 

 Rekrytuki 

 Sovittelu 

 Juonnot 

 Keskusteluterapia 

 Kielentarkistus 

Organisaatioille ja 

yksityishenkilöille 

” Jokainen haluaa onnistua työssään! ”  

Tampereen seutu 
 
Miina Maasola, TeM 
Kouluttaja, näyttelijä 
040 864 1394 
 
Antti Mikkola, TeM 
Kouluttaja, näyttelijä 
050 562 0820 

Seinäjoen seutu 
 
Olavi Toivakka, LO 
Työnohjaaja, valmentaja 
0400 710 643 
 
Sari Toivakka, FL 
Työnohjaaja, kouluttaja 
040 748 1134 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@doktum.fi 

www.doktum.fi 

 Olavi Toivakka 
Toimitusjohtaja 

olavi.toivakka@doktum.fi 
0400 710 643 

www.doktum.fi www.doktum.fi 

 TyöElämäKeskus 



” R atkaisut ovat olemassa - ne vain 

pitää löytää. ”  

 

Me autamme sinua itsesi ja organisaatiosi 
kehittämisessä. 
 
Toimintamme taustalla on usko ihmiseen 
ja inhimillisyyteen. Tiedämme, että jokai-
sella on luontainen halu oppia ja kehittyä.  
 
Jokaisella on myös ratkaisut työelämän 
eteen tuomiin haasteisiin valmiina itses-
sään, omassa tarinassaan. Niitä ei ehkä  
vain ole vielä löytynyt. 
 
Ihmisläheisinä työnohjaajina, kouluttajina 
ja valmentajina  

kuuntelemme ja tutkimme, 
ohjaamme ja opastamme,  
etsimme ja löydämme ratkaisuja, 
innostamme oppimaan ja  
pyrimme mahdollistamaan muutok-
set  

 - tietysti yhdessä asiakkaiden kanssa. 
 
Kehitämme konkreettisia keinoja, joissa 
pääpaino on asiakkaan kokemuksissa, voi-
mavaroissa, taidoissa ja aikaisemmissa on-
nistumisissa.  
 

Arvostava vuorovaikutus, kokemuksellisuus, 
tulevaisuuteen suuntautuminen, luovuus ja 
huumorikin ovat keskeisiä elementtejä työs-
sämme. Ne edistävät myönteisen ilmapiirin 
syntyä sekä lisäävät toiveikkuutta ja yhteis-
työtä. 
 
Ohjaamme, valmennamme ja koulutamme 
viestimään, johtamaan, kehittymään, oppi-
maan ja menestymään. Toimimme ihmisiä 
arvostaen sekä organisaation perustehtävää 
kunnioittaen.  
 
Tarjoamme palveluja sekä erilaisten organi-
saatioiden henkilöstölle ja johdolle että yksi-
tyishenkilöille.  
 
Yrityksemme on palvellut asiakkaitaan jo 
vuodesta 1996. 

 

” V oima esiin ihmisistä! ”  

 

Yksittäisten ihmisten päivittäisestä työstä 
syntyy kaikkien organisaatioiden toiminta. 
Menestyvissä yhteisöissä sitoudutaan or-
ganisaation tavoitteisiin ja ne myös luo-
daan yhdessä.  
 
Hyvä tulos mahdollistuu, kun ihmisten eri-
laiset maailmat - osaaminen, kokemukset, 
tavoitteet, odotukset, voimavarat, tarpeet 
ja mahdollisuudet - kohtaavat rakentavas-
sa vuorovaikutuksessa. 
 
 
 

Ota yhteys, kun tarvitset oppi-

misen, työhyvinvoinnin ja vuo-

rovaikutuksen asiantuntijaa! 

 

Olavi Toivakka 

Sari Toivakka 

Miina Maasola 

Antti Mikkola 

 

DOKTUM      TyöElämäKeskus 

Olavi, Antti, Miina ja Sari . 


