
Meistä jokainen tarvitsee Luppo-aikaa!

YRITTÄJÄ – JÄÄKÖ ELÄMÄLLE TARPEEKSI AIKAA VAI KAHMIIKO TYÖ KERMAT PÄÄLTÄ? 

Haluatko tuulettaa ajatuksia ja päästä juttelemaan asioista muiden yrittäjien kanssa?  
Mietityttääkö, oletko yrittäjänä tekemässä oikeaan suuntaan vieviä ratkaisuja? Kiinnostaako, 

miten muuta näkevät tulevaisuuden ja yrittäjänä olon? 

Lupon Pomoparkissa saat eväitä siihen, miten pidät itsestäsi paremmin huolta ja löydät omat 
vahvuutesi sekä voimavarasi yrittäjänä – myös ne piilossa olevat. Sen lisäksi, että 

saat selkeyttä ja vastauksia yrittäjäelämän luomiin haasteisiin, saat aikaa itsellesi. 
Nukut hyvin, syöt hyvin ja liikut mielekkäästi Lupon kuntokeskuksessa.

Pomoparkkia vetää ratkaisukeskeinen työelämään keskittynyt valmentaja,  
jolla on vuosien kokemus johtamisesta ja esihenkilönä olosta. Hän sparraa ja 

auttaa löytämään jokaiselle omat keinot tehdä (työ)elämästä parempaa. 

Pomoparkki on reilun vuorokauden mittainen pomon oma taukopaikka  
virkistäytymiseen, vertaiskokemuksien vaihtoon, uusien ideoiden syntymiseen ja 

lepoon. Pääsemme Luppo-tilaan historiallisessa Finlaysonin tehdasmiljöössä,  
Loimijoen varressa. Pomoparkissa on seitsemän yrittäjää kerrallaan.  

Se mitä Pomoparkissa puhutaan, se Pomoparkkiin jää.

Hinta 790 € (+ alv)  
Hintaan sisältyy majoitus 1 hengen huoneessa, aamu- ja iltapala, lounaat ja muu  

tarjoilu päivän aikana (kahvit, virvokkeet, hedelmät, jne.), ryhmävalmennus, ohjattu liikunta, 
valitsemasi hoito ja sauna. Illallinen on omakustanteinen. 

Tervetuloa yrittäjien 
 POMOPARKKIIN!  

Hyvinvointihotelli Luppo Forssassa kutsuu.

Liiku, lepää  

ja löydä uutta kulmaa 

(työ)elämään!



VARAUKSET JA TIEDUSTELUT  Minna Penttilä, Lupon perustaja ja omistaja, +358 500 878 36

Luppo – kokemustasi ei voi kopioida!

Utu, Havu ja 

Lepo – Luppo on 

huoneiden nimiä 

myöten lähellä 

luontoa.

POMOPARKIN OHJELMA  

9.30 Saapuminen Hotelli Luppoon 

10.15–11.15 Treenin paikka – fascia treeni  

12–13 Lounas 

13–13.45 Nokoset 

14–15.30 Pomon elämän nostatus I – Jääkö pomolla aikaa elämälle?  
Mikä olisi ihannetila?

Sparraajana ratkaisukeskeinen valmentaja Marjo Vuorinen, Better Days Oy.
Tarjolla kahvia ja pikkupurtavaa.

16.00–17.30 Pomon elämän nostatus II – Mitä voin oikeasti tehdä toisin?  
Hyödyt & mahdollisuudet. Sparrausta joenvarsikävelyllä.

17.45–19.45 Sauna ja joutenoloa 

20–22 Illallinen ravintola Gustossa

22–  Vetäytyminen huoneisiin. Hyviä unia aamuun asti uusissa  
hyvän unen sängyissä. Käytössäsi on myös tyynybaari. 

Hyvää huomenta 

8.30–9.15 Aamupala Lupossa

9.30–10.30 Hieronta, fysioterapia, rentoutuskellunta – valitse näistä yksi mieleisesi 

11.00–12.30 Pomon elämän nostatus III – Pomoparkin check point & jatkosuunnitelmat

12.30 Lounas 

Turvallista kotimatkaa!

Luppoisin terveisin,  
Minna ja Marjo


