
 

 

Improvisaatioteatteri Neljäs Seinä esiintyminen Telian Osastopäivillä 30 – 31.5.2017 Lahdessa. 

 

Vietimme toukokuussa 2017 Telian Yritysasiakaspalvelun osastopäiviä Lahden Seurahuoneella. 
Osastopäiviemme tarkoituksena oli tempaista osastomme arjen sankarit päiväksi pois työrutiinista ja 
tarjota heille erilainen päivä. Olemme käyneet keväällä läpi organisaatiomuutoksen ja siirtyneet matalan 
hierarkian organisaatioksi jossa pyrimme itseohjautuvaan toimintaan. Muutostamme silmälle pitäen 
Improvisaatioteatterin mukaantulo päivämme ohjelmaan sopi täydellisesti. Saimme Improvisaation 
ammattilaisilta yksinkertaisia ja helposti arkeemme mukaan otettavia improvisaatio harjoituksia. 
Esiintyjä ryhmä onnistui loistavasti saavuttamaan ryhmäämme luottamuksen ilmapiirin ja opettivat 
meitä nauttimaan mokailusta luvan kanssa. Olemme koonneet alle sekä yritysvalmentajiemme että 
osastolaistemme kommentteja Improvisaatioteatterin osuudesta: 

Improryhmä Neljäs Seinä oli värittämässä osastopäivillämme iltapäivän ohjelmaa.  Osastopäivä-sana 
saattaa luoda tiettyjä mielikuvia ihmisille (täyttä asiaa, kalvosulkeisia jne). Improryhmän ansiosta 
onnistuimme rikkomaan ennakkoluulot täysin!  

Jokainen päivillä mukana ollut osallistui aktiivisesti päivien ohjelmaan. Oli ilo nähdä, miten ihmiset 
heittivät ”työminänsä” romukoppaan ja heittäytyivät innolla ohjelmaan mukaan. Kun muistelemme 
kahvipöytäkeskusteluissa osastopäiviä, on hymy herkässä. Mikä parasta, improryhmän harjoituksia on 
helppo soveltaa myös omissa valmennuksissa! 

Voin lämpimästi suositella Neljäs Seinä – ryhmää värittämään ja tuomaan sisältöä minkä tahansa 
yrityksen päiviin . 

-Nina, osastopäivien valmentaja  

Neljäs Seinä vei meidät pois arjen pyörteestä keskellä viikkoa. Ohjelma oli erittäin monipuolinen: välillä 
olimme katselijoita ja kohta jo osallistuimmekin lauluun ja tanssiin! Tärkeää oli yhdessä tekeminen ja 
Neljäs Seinä ohjasi ryhmäämme hyvin vapaan ilmaisun maailmaan. Päivä oli erittäin hauska ja 
yhteishenkeä nostattava. Kiitos tuhannesti! 

-Aino 

 

Tosi hyvä fiilistä nostattava ja rohkeuteen kannustava setti oli, huomasi vaikutuksen myös töissä 
tapahtuman jälkeen  

 

-Tiia 



Arvoisat Neljä Seinähullua 

 

Kiitos! Teidän osuus Telian osastopäivillä ansaitsee erityiskiitokset. Emme tienneet välttämättä mitä 
olimme teiltä tilaamassa, mutta se mitä te meille toimititte ylitti odotukset. Hyvän fiiliksen ja naurun 
voima niin suurta että se kantaa pitkälle. 

En tiedä oliko se sattumaa, vai oliko taustatyönne niin perusteellista, että kaikki harjoitukset vetivät 
hyvin yhteen teeman jota olimme toisaalla itse suunnitelleet. 
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-Sampsa, yritysvalmentaja 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvittaessa annamme mielellämme lisätietoa ja suosituksia ryhmästä. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Taru Merikaetxebarria 

Project Assistant | Yritysasiakaspalvelu 

 

  

 

Telia Company 

+358403022233 

taru.merikaetxebarria@teliacompany.com 

www.teliacompany.com 

Askonkatu 4, 15110 Lahti   

 

Telia Company AB, Stockholm 556103-4249 

mailto:taru.merikaetxebarria@teliacompany.com

