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Yksilöllisyys ja joustavuus luovat vaikuttavuutta

Unelmamme on, että juuri sinä voit vielä paremmin!

IhanaElo®-ohjaajat rakentavat maailman parhaiden 
rinnallakulkijoiden verkostoa, jotta sinäkin onnistut 
juurruttamaan terveelliset elämäntavat osaksi arkeasi.

Uskomme, että henkilökohtainen kohtaaminen luo 
mahdollisuuden joustavaan, yksilölliseen ja 
vaikuttavaan valmennukseen.

Tule mukaan - hyvinvointi on mieletön tutkimusmatka!

Alisa Yli-Villamo, IhanaEloAlisa Yli-Villamo, IhanaElo



IhanaElo®-ohjaajakoulutuksen tavoitteet

● Pysähdymme jokaisen koulutukseen osallistuvan 
henkilökohtaisen hyvinvoinnin äärelle. 

● Kokoamme riittävästi tietoa, taitoa ja 
kokemuksia laadukkaan valmennuksen 
varmistamiseksi.

● Tutustumme itse IhanaElo® 
-hyvinvointivalmennuksen 16 viikon ohjelmaan, 
josta saa konkreettisen työvälineen asiakkaiden 
ohjaamiseen.

● Teemme yhdessä  IhanaElo®-ohjaajien tiimistä 
entistä vahvemman.
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Miten varmasti saavutat tavoitteet?

● Kuljet ohjaajakoulutuksen aikana oman 
hyvinvointimatkasi. Jaksat itse paremmin, olet virkeämpi 
ja iloisempi. 

● Innostuksesi hyvinvoinnista tarttuu ja oman 
kokemuksesi kautta sinun on helppo kertoa asiakkaillesi 
valmennuksen aikana kokemistasi tunteista - niin 
onnistumisista kuin vaikeistakin hetkistä. 

● Sinusta tulee uskottava myyjä, kun itse voit hyvin ja tiedät, 
mihin asiakkaasi on ryhtymässä! Myynti ei olekaan 
tuputtamista, vaan aitoa haluasi jakaa hyvinvointia ja 
ihanaa eloa mahdollisimman monelle väsymyksen ja 
turhautumisen kanssa painivalle asiakkaallesi. Oma 
hyvinvointisi säteilee myös asiakkaillesi.
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Miten tuemme onnistumistasi?
● Olemme luoneet käyttöösi kokonaisvaltaisen 

IhanaElo®-hyvinvointivalmennuksen konseptin, joka 
kulkee kaikkien palveluidemme ytimessä.

● Valmiiden alkukartoitus-, seuranta-, loppukartoitus- ja 
palautelomakkeiden avulla autat asiakastasi 
pysähtymään, oivaltamaan ja vahvistamaan uusia oman 
elämän näköisiä rutiineja.

● Asiakkaan verkkokurssi tukee ohjattavasi edistymistä.
● IhanaElo®-ohjaajien oppimisympäristön 

verkkokeskusteluissa voit kysyä muilta ja jakaa 
kokemuksia. 

● Vahva IhanaElo®-tiimiläisten verkosto lisää asiakkaiden 
tietoisuutta ja sana leviää. Olemme aktiivisia somessa. 
Tunnemme palvelumme ja tiimimme.
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HYVINVOINTIVALMENNUS ASIAKKAAN ROOLISSA 
16 viikkoa

IhanaElo®-hyvinvointiohjaajakoulutuksen vaiheet

Oppimista tukevat luennot ja oppimistehtävät Uranetissä 
Oma oivalluspäiväkirja

Valmennusharjoitukset  

Henkilökohtaisen IhanaElo®-ohjaajan tapaaminen 2 viikon 
välein (aloitustapaaminen + 8 seurantatapaamista)
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Ryhmä-
tapaaminen 

2,5 tuntia

Ryhmän 
yhteinen 

aloituspäivä

Työväli-
neet 

tutuksi

Loppu-
työ ja
-kes-
kus-
telu

Ryhmä-
tapaaminen 

2,5 tuntia

Ryhmä-
tapaaminen 

2 ,5 tuntia

Firstbeat Life -palvelun ja 
Hyvinvointinavigaattorin käyttökoulutus

Hyvinvointi-
navigaattori

Firstbeat Life 
-palvelu 3 kk

    Vaihe 1 Hyvinvointivalmennus 4 kk & Vaihe 2 Opiskelu hyvinvointiohjaajaksi 6 kk



Koulutuksen rakenne

Vaihe 1: Henkilökohtainen IhanaElo®-hyvinvointivalmennus
● Tapaaminen ikioman IhanaElo®-ohjaajan kanssa alussa ja 

sen jälkeen kahden viikon välein, yhteensä 9 kertaa
● Aloitus joustavasti sinulle sopivana ajankohtana. Kesto 4 kk.

Vaihe 2: Opiskelu hyvinvointiohjaajaksi
● Verkossa viikoittaiset luennot, lisämateriaalit ja tehtävät. 
● Ryhmätapaamiset
● Valmennusharjoitukset 
● Firstbeat Life -palvelun ja Hyvinvointinavigaattorin 

käyttökoulutus
● Aloitus aikataulutetun opiskeluryhmän kanssa suomeksi tai 

englanniksi. Kesto 6 kk.

Alisa Yli-Villamo, IhanaElo



Vahvistamme hyvinvointia
● IhanaElo®-hyvinvointivalmennuksen aiheita ovat:

○ Ravinto ja painonhallinta (suomalaiset 
ravitsemussuositukset) - ruokarytmi, aterioiden 
koostaminen, juomat

○ Liikunta ja arkiaktiivisuus (UKK-instituutin 
liikuntasuositukset) - vähemmän istumista, mieleistä 
aktiivisuutta monipuolisesti

○ Uni ja palautuminen - unen vaaliminen, palautumisen 
erilaiset keinot 

○ Salliva suhtautuminen elämään - vahvuudet, voimavarat, 
itsemyötätunto, kulttuuri, ihmissuhteet

● Hyvinvointivalmennus sisältää tapaamisten lisäksi:
○ Aihealueisiin liittyvät verkkoluennot
○ Viikkotehtäviä, joiden toteutumista tuetaan 

seurantalomakkeella.

https://www.ihanaelo.fi/hyvinvointivalmennus/
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HYVINVOINTI ALKAA OIVALLUKSESTA
Ymmärrä mikä on 
lähtötilanteesi

Tiedä minne 
menet
HYVINVOINTINAVIGAATTORI näyttää, 

mitä sinun olisi hyvä muuttaa 

toiminnassasi ja miten. 

Aloittamistasi helpottaa, kun 

lisäksi oivallat miten sinun on hyvä 

edetä , jotta pääset hyvin alkuun.

Mielekkääseen hyvinvointinavigointiin tarvitaan 

tavoitteen lisäksi lähtöpiste. Lähtötilanteen 

kartoittaminen on keskeisen tärkeää, jotta löydämme 

juuri sinulle ne oikeat askeleet ja toteutamme ne 

oikeassa järjestyksessä. 

Tiedä mistä lähdet 
matkalle
On ensisijaisen tärkeää ymmärtää, 

mistä sinä lähdet hyvinvoinnin 

polulle. HYVINVOINTINAVIGAATTORIN 

avulla selvität vahvuutesi ja 

mahdolliset kehittämisen paikat. 

Jokaisella on erilainen 
polku
Meillä on erilaisia kokemuksia ja 

elämäntilanteemme ovat 

yksilöllisiä. Lisäksi meillä kullakin 

on oma luontainen  tyylimme 

toimia. Hyvinvointimatkan 

tekeminen on mielekästä, kun se 

muokataan itsellemme sopivaksi.



VISUAALINEN RAPORTTI
HYVINVOINTINAVIGAATTORI® ANTAA HYVÄN KOKONAISKUVAN, JA SEN TULKITSEMINEN ON HELPPOA.

1. Luontainen tyyli
2. UKK –instituutin 

suositusten 
toteutuminen

3. Kansallisten ruokailu – 
ja ravintosuositusten 
toteutuminen

4. Palautuminen ja uni

https://hyvinvointinavigaattori.fi/

https://hyvinvointinavigaattori.fi/


Firstbeat Life -palvelu tukena valmennuksen ajan 

Alisa Yli-Villamo, IhanaEloAlisa Yli-Villamo, IhanaElo

https://www.firstbeat.com/fi/tyo-ja-hyvinvointi/firstbeat-life-tyohyvinvointi

● Firstbeat Life on henkilökohtainen terveys- ja 
hyvinvointipalvelu, joka avaa erittäin tarkasti stressin, 
palautumisen, unen ja liikunnan tilannetta. 

● Palvelu auttaa ymmärtämään, miten parhaiten edistät 
kehon ja mielen hyvinvointia juuri sinulle sopivalla tavalla 
sekä löydät tasapainon kuormituksen ja levon välillä.

● Koko valmennuksen ajan käytössäsi on luotettava 
mittalaite erittäin tarkkaan sykevaihtelu- ja 
liikemittaukseen.

● Firstbeat Life -sovellus tarjoaa valmennuksen rinnalla 
tietoa ja yksilöllistä ohjausta stressistä, palautumisesta, 
unesta ja liikunnasta.

https://www.firstbeat.com/fi/tyo-ja-hyvinvointi/firstbeat-life-tyohyvinvointi/


IhanaElo®-ohjaajakoulutuksen kuusi moduulia

1. IhanaElo®-ohjaajana toimiminen ja oma 
hyvinvointi

2. Ravinto ja painonhallinta 
3. Liikunta ja arkiaktiivisuus 
4. Uni ja palautuminen 
5. Elämän sallinta
6. IhanaElo®-palvelujen myynti, markkinointi, 

hinnoittelu ja sopimukset 
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IhanaElo®-ohjaajan oivalluspäiväkirja

● Oivalluspäiväkirjaa voit pitää itsellesi mieleisellä 
tavalla:

○ Kirjoittaen omia koulutuksen aikana syntyneitä 
oivalluksia ja tuntemuksia vihkoon, koneelle, 
seurantataulukon yhteyteen muistiinpanoina.

○ Luovasti runoillen, videoiden, kuvaten, 
kuvittaen.

● Tärkeintä on, että täydennät oivalluksiasi, ajatuksiasi 
ja tuntemuksiasi joka viikko - ne tuppaavat 
harmillisen pian unohtumaan ja ovat äärimmäisen 
arvokkaita sekä itsellesi että ohjattavillesi.

● Oma IhanaElo®-ohjaajasi seuraa oivalluspäiväkirjasi 
ajatuksia.
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IhanaElo®-ohjaajan lopputyö

● Lopputyönä sinun tulee kirjoittaa tiivis, noin kahden sivun 
(A4) mittainen, essee kahdesta valitsemastasi 
hyvinvointiin liittyvästä aiheesta. 

● Toinen essee tulee käsitellä ajatuksiasi 
IhanaElo®-ohjaajana toimimiseen liittyen – haasteita, 
mahdollisuuksia, tuntemuksia, taloudellisia vaikutuksia 
liiketoimintaasi tms.

● Toisen aiheen voit valita vapaasti hyvinvoinnin parista 
oman mielenkiintosi mukaan.

● Vaihtoehtoisesti voit toteuttaa toisen töistäsi piirtäen, 
kuvaten, videoiden tai valitsemallasi tavalla, jos se tuo 
mielestäsi omat ajatuksesi parhaiten esiin.

● Kaikkein tärkeintä on löytää lopputöistäsi sinun ikiomia 
pohdintojasi tukeutuen koulutuksen aikana opittuun.
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IhanaElo®-ohjaus

● Perustuu aina tieteellisesti tutkittuun tietoon ja yleisesti 
hyväksyttyihin ravitsemussuosituksiin

● On tarkoitettu perusterveille aikuisille, jotka tarvitsevat 
petrausta elämäntapoihinsa kohti terveempää ja 
ihanampaa eloa

● Ei noudattele muodin ja aikakausien mukaan vaihtuvia 
dieetti- tai liikuntabuumeja

● Ei korvaa lääketieteen ammattihenkilöstön ohjausta, kun 
tarvitaan yksilöllisiä esim. sairauden takia tarkkoja ravintoon 
tai liikuntaan liittyviä neuvoja

IhanaElo®-ohjaaja ei luo mustavalkoisen ehdottomia sääntöjä tai 
syyllistä lipsahduksista, vaan kannustaa eteenpäin kohti 
yksilöllisesti parasta ratkaisua asiakkaan omia oivalluksia tukien!
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Valmistumisen edellytykset

1. Sitoutuminen henkilökohtaiseen 
IhanaElo®-hyvinvointivalmennukseen

2. Moduulikohtaisen verkkotentin ja oppimistehtävien 
läpäisy

3. Valmennusharjoitusten toteuttaminen
4. Oivalluspäiväkirjan kokoaminen niin henkilökohtaisen 

hyvinvointimatkan oivalluksista kuin valmennusharjoituksista
5. Lopputyöt  

Valmistumisesi jälkeen olet:
● sertifioitu IhanaElo®-ohjaaja
● Firstbeat Life -palveluntarjoaja sekä
● lisensoitu TAZ!®-profiilin ja Hyvinvointinavigaattorin käyttöön
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IhanaElon ansaintamalli

IhanaElo Oy
● Hyvinvointiohjaajan koulutus
● IhanaElo® -hyvinvointivalmennuksen sisältämän 

verkkokurssin tuotot. Ohjaaja hankkii verkkokurssin 
jokaiselle valmennettavalleen.

IhanaElo®-ohjaaja
● Ohjaajapalkkio sekä yksilö- että ryhmävalmennusten 

aloitustapaamisesta ja säännöllisistä 
seurantatapaamisista. 

● Palkkio IhanaElo®-luennoista, joissa hyödynnettävissä 
valmiita materiaaleja.

● Ohjauksessa oleville asiakkaille matkan tueksi myydyt 
muut palvelut kuten Hyvinvointinavigaattori ja Firstbeat 
Life -palvelu.
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IhanaElo® + LovelyLife® = hyvinvointia maailmaan
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Alisa Yli-Villamo

KTM, liiketalouden ja muutosjohtamisen ammattilainen

Hyvinvointialan yrittäjä, IhanaElo Oy

IhanaElo®-hyvinvointiohjaaja, kouluttaja ja luennoitsija

LCF Life Coach®

BrainID® -mentor ja sertifioitu TRE-ohjaaja

alisa@ihanaelo.fi

045 126 1100

LinkedIn Alisa Yli-Villamo 

Twitter @alisa_yv

www.ihanaelo.fi

Fb @ihanaelo
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