
Focus, Feel Good & Be You 
Rakastamme hyvinvointia, emme suorittamista! 

MUUTOSVALMENNUS 
Anu Tevanlinna & Johanna Luttinen 

 
 
Tavoitteena pysyvä muutos? Taustalla epäonnistuneita  
yrityksiä? Haluaisitko oppia hyvinvoinnin lisäämisen keinoja,  
jotka perustuvat tutkittuun tietoon? 
 
Muutosvalmennus on pysyvään muutokseen tähtäävä,  
hyvinvointia edistävä ryhmävalmennus. Tavoitteesi voi liittyä 
liikunnan lisäämiseen, painonhallintaan tai arjessa jaksamisen 
lisäämiseen. Etenet valmennuksessa yksilöllisesti kohti 
henkilökohtaista tavoitettasi omaan elämääsi räätälöidyin 
käytännön teoin. 
 
Valmennuksessa käyttämämme psyykkisen työskentelyn  
menetelmät ja mielentaidot, joita harjoittelemme, ovat  
laajasti sovellettavissa erilaisiin elämäntapamuutostavoitteisiin. 
Näiden taitojen oppiminen vie kohti loppuelämän hyvää oloa.  
 
VALMENNUS ON SINULLE, JOKA HALUAT:  
 

• muuttaa nykyisiä tapojasi hyvinvointia edistäviksi   
• vahvistaa mielentaitoja, jotka tutkitusti edistävät elämäntapamuutosta 
• oppia pysyvän muutoksen kulmakivet ja tunnistaa sitä estävät sudenkuopat 
• oppia tekemään hyvinvointia tukevia valintoja arjessasi (esim. liikkeen 

lisääminen, monipuolinen ravitsemus, jaksamista tukeva palautuminen ym.) 
• tunnistaa, minkälainen arki on sinulle merkityksellistä ja hyvää  
• oppia, miten ylläpitää itsestä huolehtimista ja hyvinvointia optimaalisella tavalla 

arjen muuttuvissa tilanteissa ja kiireen keskellä. 
• ymmärtää, että onnistuakseen voimaan hyvin on tulokulman oltava laajempi 

kuin uni-ravinto-liikunta käsitys 
• tietää, minkälainen tavoite on sinulle hyvä ja oppia säätelemään voimavaroja, 

stressiä ja vaatimuksia arjen realiteetit huomioiden 
• oppia ymmärtämään, että epäonnistuminen onkin osa uuden oppimista  
• lisätä itsevarmuutta ja sinnikkyyttä uuden opettelen keskellä 
• arkeesi joustavia hyvinvoinnin tukipilareita, jotka toimivat pitkällä tähtäimellä 
• rakentaa hyvinvointia tukevia rutiineja arkeesi 
• oppia soveltamaan osana arkeasi psyykkisiä taitoja, jotka ovat olennaisia 

hyvinvoinnin lisäämisen kannalta. 
• oppia inhimillisiä, joustavia ja uusia tapoja tukea aktiivista arkea. 

 
HINTA: 79€ / kk (aikataulu ja tarkemmat sisällöt tiedoston lopussa) 
Maksutavat: kertamaksuna 948€ tai 2kk välein 2kk erissä 158€ (+3€ laskutuslisä). 
FIRSBEAT MITTAUS OSANA VALMENNUSTA: 145€ (norm. 165€) 
Firstbeat mittaus sisältää halutessa myös kuntotason testauksen.  



Focus, Feel Good & Be You 
Rakastamme hyvinvointia, emme suorittamista! 

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNTÖ 
 
Tukenasi muutoksessa on kaksi kokenutta valmentajaa sekä vertaisryhmä ja ryhmän 
yhteinen keskustelufoorumi. Valmennus sisältää 19 pienryhmätapaamista. Voit 
halutessasi yhdistää valmennukseen myös yksilövalmennuskertoja ja/tai Firstbeat 
hyvinvointianalyysin. 
 
 
Psyykkinen Valmennus – Psykologi Anu Tevanlinna 
 

Aloitamme valmennuksen sisäisen motivaation herättämisestä 
muutokseen. Sen jälkeen toteutat käytännön muutoksia 
elämässäsi: pääset harjoittelemaan muutosta tukevia toiminta- 
ja ajattelumalleja osana arkeasi, rakentamaan uusia tapoja 
sekä kehittämään sisäistä puhettasi tukemaan hyvinvoivaa 
elämää. 

 
Saat valmennuksessa käytännönläheisen käsityksen muutoksen 
ja hyvinvoinnin psykologiasta sekä terveyskäyttäytymiseen 
vaikuttavista tekijöistä. Pääset laittamaan tiedot käytäntöön 
omassa elämässäsi: Opit siis löytämään muutosmotivaation, 
laittamaan tietosi toiminnaksi ja tekemään arjessasi 
hyvinvointiasi tukevia valintoja. Harjoittelet lisäämään itseesi 
kohdistuvaa myötätuntoa ja tunnistamaan tunnesyömisen.  

 
Valmennuksen jälkeen ymmärrät elämänmuutoksen yleiset sudenkuopat ja sen, 
mikset ehkä ole onnistunut aiemmissa muutosyrityksissäsi. Valmennuksen aikana 
hahmotat sinulle sopivat muutoksen askeleet ja löydät juuri sinun elämääsi  
sopivat tavat, joilla pysyvä muutos on sinullekin mahdollinen. 
Täsmennämme jokaisessa valmennustapaamisessa arkeesi sopivat käytännön teot, 
joilla etenet kohti sinulle merkityksellistä tavoitetta, sinulle sopivassa tahdissa. Tunnistat 
muutostasi edistävät ja estävät tekijät sekä etsit tavat vaikuttaa niihin.  
 
Teemme valmennustapaamisissa runsaasti tehtäviä ja mielikuvaharjoituksia, jotka 
tukevat muutoksen toteuttamista. Lisäksi saat erilaisia harjoituksia tapaamisten välissä 
työstettäväksesi. Opettelemme myös psykologisen joustavuuden taitoja: teemme 
arvotyöskentelyä ja kehitämme tietoisuustaitoja, jotka tukevat muutoksen 
toteuttamisessa. Valmennuksen aikana siis lisäät itsetuntemustasi ja opit taitoja johtaa 
itseäsi myös muissa tilanteissa.  
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Aktiivinen arki - liikunta, palautuminen ja kehon hyvinvoinnin tukeminen 
Personal Trainer Johanna Luttinen 
 
Minkälainen aktiivinen arki tukee hyvinvointia ja jaksamista? Mistä hyvä treeni 
koostuu? Mikä riittää kiireen keskellä tai mistä lähteä liikkeelle?  
 
Valmennuksen aikana opit aktiivisen arjen kulmakivet: tiedät, mistä hyvä lihaskunto- ja 
kestävyystreeni koostuu, opit vahvan coren ylläpitämisen niksit ja ymmärrät, mitä 
kehonhuolto tarkoittaa arjessasi. Opit tunnistamaan, miten stressi ja palautuminen 
vaikuttavat arjessa jaksamiseen. Saat konkreettisia vinkkejä siihen, millä keinoin voit 
vaikuttaa optimoidaksesi hyvinvointisi ja treenaamisesi.  
 
Saat mukaasi erilaisia käytännön vinkkejä, joilla rakennat juuri sinulle sopivan rytmin 
treenaamiselle ja palautumiselle. Suunnittelemme valmennuksen alussa oman 
henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman lähtötasosi huomioiden. Täsmennämme 
suunnitelmaa valmennuksen edetessä.  

 
 
 
Tulos 

 
Yhteinen tavoitteemme on sinulle merkityksellinen ja 
juuri sinun elämääsi sopiva, pysyvä muutos. 
Pikavoittojen sijaan rakennamme valmennuksen 
aikana syvempää psyykkistä muutosta ajattelu- ja 
toimintamalleissasi. Harjoittelet pysyviä, hyvinvointia 
lisääviä ja juuri sinun arkeesi sopivia rutiineja sekä 
opettelet joustavia tapoja, joilla ylläpidät 
hyvinvointiasi pitkällä tähtäimellä. Käytännön 
tekojen kautta etenet valmennuksen aikana kohti 
haluamaasi muutosta ja juurrutat muutosta tukevat 
tavat pysyväksi osaksi elämääsi. 
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VALMENTAJASI 
 
Anu Tevanlinna  
 
Olen laillistettu psykologi (PsM) ja coach (RCC).  
Missioni on saada yksilöt nauttimaan arjestaan  
sekä lisätä yksilötasolla elämäntyytyväisyyttä ja  
edistää psyykkistä hyvinvointia. Työskentelen  
valmentajana, yrittäjänä ja työelämänpsykologina. 
 
Valmentajana yhdistän aivotutkimukseen perustu- 
vaan Brain-based Coaching -menetelmään psyko- 
edukaatiota sekä elämänmuutoksia parhaiten  
tukevia harjoituksia ja menetelmiä esimerkiksi hyväksymis- ja omistautumisterapiasta ja 
kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta. 
 
Valmennuksissani haluan tarjota mahdollisuuden pysähtyä itsensä ja omien toiveiden 
äärelle. Teemmekin valmennuksissani mm. mielikuvaharjoituksia, arvotyöskentelyä 
sekä erilaisia tehtäviä ja harjoituksia, jotka lisäävät itsetuntemusta ja auttavat 
valmennettavaa etenemään kohti hänelle merkityksellisiä tavoitteita. 
Valmentajana panostan siihen, että valmennettavani löytävät juuri omaan 
elämäänsä sopivat ratkaisut sekä juurruttavat sopivin askelin uudet ajattelu- ja 
toimintamallit pysyväksi osaksi arkeaan. 
 
 
Johanna Luttinen 
 

Olen kahden pienen lapsen äiti, vaimo ja hulluna 
arjen hyvää fiilistä rakastava liikunta- ja 
hyvinvointialan yrittäjä. Olen myös entinen 
kilpaurheilija ja suorittaja, jolla taustalla useita 
vaikeita vammoja sekä henkisesti raskaista 
kuntoutusjaksoja. Rakastan uuden oppimista ja 
oivalluksia, jotka muovaavat arkeamme sellaista 
elämää kohti, jossa on kokonaisvaltaisesti hyvä olla. 
Pidän haasteista ja uskon inhimillisyyteen sekä 
siihen, että meillä toimii erilaiset asiat. Tärkeintä on 
löytää se oma juttu. 

  
Koulutukseltani olen liikunnan ammattitutkinnon 
suorittanut urheiluopistojen sertifioima Personal 
Trainer. Olen erikoistunut psyykkiseen 
valmentamiseen (Sportfocus & Trainer 4 You). 
Pohjakoulukseltani olen yo-merkonomi ja 
lastentarhanopettajan pätevyyden omaava 
sosionomi (AMK). 
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Tarvitsemme arjen vastapainoa ja selkeitä päämääriä voidaksemme hyvin. 
Informaatiotulvan keskellä voi olla vaikeaa löytää se, mikä on oleellista jaksamisesi 
kannalta. Äitinä tiedän myös, mitä arki kahden pienen lapsen kanssa välillä on. 
Liikunnan, palautumisen ja ravinnon suhteen tärkeintä on löytää optimaalinen 
tasapaino. En usko kuureihin, kurinalaisuuteen tai vertailuun. Uskon valintoihin, jotka 
pohjautuvat hyvään elämään ja sinulle tärkeisiin asioihin. Tiedätkö sinä, mitkä valinnat 
tukevat sinun hyvää elämääsi? 
 
Haluan auttaa Sinua löytämään tasapainoisemman arjen, joka tukee arjen 
aktiiviisuutta, jaksamista, hyvinvointia ja läheisiä ihmissuhteita. Valmiita vastauksia 
minulta, et saa. Saat työvälineitä, joilla löydät muutoksen esteenä olevat 
ongelmakohtasi. Saat rinnallesi kulkijan, joka on inhimillinen, energinen, iloinen ja 
kannustava. Lupaan auttaa sinut sudenkuoppien yli ja tukea muutoksen haastavien 
vaiheiden keskellä. Sen takaan, että treenatessa kanssani liikunnan ilo, nauru ja 
huumori ovat vahvasti läsnä.  
 
 

 

MUUTOSVALMENNUS 2020 - 2021 
 

 

HINTA: 79€ / kk 
Maksutavat: kertamaksuna 948€ tai 2kk välein 2kk erissä 158€ (+3€ laskutuslisä). 
FIRSBEAT MITTAUS OSANA VALMENNUSTA: 145€ (norm. 165€) 
Firstbeat mittaus sisältää halutessa myös kuntotason testauksen.  
 
YKSILÖVALMENNUS OSANA VALMENNUSTA:  
Johanna: 89€ / 60min 
Anu: 116€ / 45min 
 
VALMENNUKSET: Oulunkylän Studiolla, os. Siltavoudintie 9.  
Keskiviikon ryhmä: Valmennukset klo 9 – 10.15 
Viikonloppuryhmä: pe 19.00 - 20.15 (huom! 29.5. ja 14.8. klo 17.30) ja la 9 - 10.15. 
 

 
ILMOITTAUTUMISET: johanna@liikuleikiloista.fi 
VAKUUTUS: Valmennettava ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta, valmennettavan 
vastuulla on hankkia asianomaiset vakuutukset itse 
EHDOT: Ilmoittautuminen valmennukseen on sitova. Valmennuksen voi perua 4 viikkoa 
ennen valmennuksen alkua maksutta. 
METODIT: Valmennus on suunniteltu haastamaan sinua, jotta saavuttaisit tavoitteita, 
joita et todennäköisesti saavuttaisi itsenäisesti. Saatat ajoittain kokea valmennuksen 
haasteelliseksi kehittymisprosessiksi. Valmennus ei ole terapiaa, eikä, valmennus 
korvaa terveydenhuollon palveluita. Valmennus on toiminnallinen ja etenee erilaisten 
tehtävien kautta, joiden kautta asiakkaalle kirkastuu oman arjen merkitykselliset ja 
pysyvää muutosta tukevat tekijät. 
POISSAOLOT: Poissaoloja voi korvata muiden ryhmien mukana tai Liiku, Leiki & Loista 
pienryhmätunneilla valmennuksen ajan.  
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AIKATAULU: Alustava, ryhmän toiveet huomioidaan. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
 
 

Tapaaminen Ke ryhmä Vkonloppu  
ryhmä Valmentaja Teema 

1 15.1. 24.1. Johanna ja Anu Yhteinen aloitus 2h  

2 22.1. 1.2. Johanna Aktiivinen arki ja treenisuunnitelman teko +  
yhteinen treeni 

3 29.1. 8.2. Anu 
Elämäntapamuutoksen suunnittelu: 

kokonaisvaltaisuuden ja omien  
lähtökohtien huomiointi 

4 12.2. 14.2. Anu Rutiinit, tavat ja joustavuus 

5 4.3. 29.2. Johanna  Kehonhuolto & Palautuminen +   
oman suunnitelman tsekkaus 

6 18.3.   21.3. Anu  Arvotyöskentely elämäntapamuutoksessa 
7 4.4. 4.4. Anu Sisäinen puhe ja itsemyötätunto 

8 15.4. 18.4. Anu Tunteet ja terveyskäyttäytyminen, 
tunnesyöminen 

9 29.4. 9.5. Johanna  Hyvinvoiva keho & stressinsäätely 

10 20.5. 29.5. klo 
17.30 Johanna Ulkoliikuntavinkit & omatoimijakson  

suunnittelua 

11 13.6. 13.6. Anu Yhteenveto keväästä & omatoimijakson 
suunnittelu 

  Kesäloma HYVÄÄ KESÄÄ OMATOIMIJAKSO 

12 12.8. 14.8. klo 
17.30 Johanna Ulkoliikuntavinkit: kestävyysharjoittelu 

13 26.8. 29.8. Anu  Tahdonvoima ja tietoisuustaidot 
elämäntapamuutoksessa 

14 16.9. 18.9. Johanna Kroppa Kuntoon Kiireessä & Arjen pienet valinnat 

15 7.10. 10.10. Anu  Energiaa syksyyn - vinkit kaamosajan 
hyvinvointiin 

16 28.10. 31.10. Anu Teema valitaan osallistujien toiveiden perusteella 

17 18.11. 20.11. Johanna Yhteinen treeni + Joustavan liikuntasuunnitelman 
ABC 

18 2.12.  4.12.  Johanna  Teema valitaan osallistujien toiveiden perusteella 

  Joululoma HYVÄÄ JOULUA OMATOIMIJAKSO 

19 22.1. 22.1. Yhteinen 
lopetus  Yhteinen lopetus 

 


