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FEEL GOOD VALMENNUS 
ARJEN HYVINVOINNIN TUKIPILARI 

 

Kaipaatko arkeesi hyvinvoinnin tukipilaria? Haluatko oppia monipuolisia ja arjen erilaisiin 
tilanteisiin sopivia keinoja pitää kehostasi huolta ? Unohtuuko itsestä huolehtiminen kiireen 
keskellä? Tämä valmennus on tarjoaa arkeesi säännöllisen hyvinvoinnin tukipilarin. Lisäksi 
saat käyttöösi Liiku, Leiki & Loista tiimin moniammatillisen osaamisen. 

Ainoa tehtäväsi on varata itsellesi yksi oma hetki / viikko ja tulla paikalle. Me hoidamme 
loput. Valmennuksessa pysähdyt oman hyvinvoinnin äärelle eri teemojen myötä. 
Aihealueet ovat laajoja, mutta saat näistä ammattilaisen täsmäiskun ja vinkit. Valmennus 
sisältää luentoja, tehtäviä ja rutkasti erilaisia treenejä. Luentokerroilla on myös mukana 
kehonhuoltoa tukeva toiminnallinen osuus. Lisäksi saat itsellesi 3 ohjelmaa + etätuen 
Facebook-ryhmässä. Tässä valmennuksessa keskitymme monipuolisesti viikoittaisen hyvän 
olon lisäämiseen. 

VALMENTAJASI 

Johanna Luttinen 

Liiku, Leiki ja Loista perustaja, joka rakastaa uuden oppimista, oivalluksia ja arjen hyvän 
fiiliksen tietoista lisäämistä. Johanna on koulutukseltaan sosionomi (amk) sekä psyykkisen 
valmennukseen ja elämäntapamuutoksien pysyvyyteen erikoistunut personal trainer. 

Kati Mäkelä 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tämän empaattisen ja lempeän mimmin juttu. 
Koulutukseltaan Kati on lähihoitaja ja hyvinvointivalmentaja, joka on lisäksi lukenut 
avoimessa yliopistossa ravitsemustieteen sekä liikuntapsykologian perusopinnot.  

Tiina Petrell 

Tuleva fysioterapeutti ja kehon hyvinvoinnin asiantuntija, joka rakastaa liikunnan tuomaa 
hyvää oloa. FasciaMethod-, ProMethod- ja Footbic-ohjaaja, CrossFit Level 1 sertifikaatti.  
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VALMENNUS:  Ryhmä 1. tiistaisin klo 19.40 (tapaamiset kerran / vko).  
  Ryhmä 2. sunnuntaisin klo 17.30 (tapaamiset 1-2x/kk) 
ILMOITTAUTUMISET:  www.liikuleikiloista.fi/#treenit 
FIRSBEAT MITTAUS:  145€ osana valmennusta (norm. 165€) 

Firstbeat mittaus sisältää halutessa myös kuntotason 
testauksen.  

POISSAOLOT:  poissaoloja voi korvata toisessa ryhmässä tai Liiku, Leiki & 
Loista pienryhmätunneilla kevätkauden 2020. 

LISÄTIEDOT:  johanna@liikuleikiloista.fi 

 

SISÄLTÖ JA AIKATAULU  

Ryhmä 1.   Tiistaisin klo 19.40, 4.2. – 19.5.20, yht. 15x 
  Hinta 330€, sis. 3 ohjelmaa + Facebook etävalmennuksen 
 

1. Hyötyliikunta & Aktiivinen arki 
2. Lihaskuntoharjoittelu  
3. Luento: palautuminen / Uni ja stressinsäätely 
4. Kotitreenivinkit 
5. Perus- ja kestävyyskunnon kehittäminen 
6. Työn tauottaminen – taukojumppavinkit 
7. Rentoutuminen ja hengitysharjoitteet 
8. FasciaMethod (kehonhuolto) 
9. Luento: Mielen hyvinvointi kiireen keskellä 
10. Ulkoliikunta 
11. Lihaskuntoharjoittelu 2.0 
12. Kehonhuolto palautumisen tukena 
13. Ulkoliikunta 2.0 
14. Perus- ja kestävyyskunnon kehittäminen 2.0 
15. Toivekerta 

 
Ryhmä 2.  Sunnuntaisin klo 17.30, (9.2., 23.2.15.3., 29.3., 19.4., 3.5., 17.5.), 

yht. 7x 165€ sis. 2 ohjelmaa + Facebook etävalmennuksen 
 

1. Hyötyliikunta & Aktiivinen arki 
2. Lihaskuntoharjoittelu  
3. Luento: palautuminen / Uni ja stressinsäätely 
4. Perus- ja kestävyyskunnon kehittäminen 
5. Rentoutuminen ja hengitysharjoitteet 
6. Mielen hyvinvointi kiireen keskellä 
7. Ulkoliikuntavinkit 

 
 
 
  


