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Heippa!

Olen Johanna, 28-vuotias aktiiviliikkuja. Työskentelen Punkalaitumella
terveystiedon- ja liikunnanopettajana, ja toimin sen ohella sivutoimisena
yrittäjänä liikunta- ja hyvinvointialalla. Koska liikunnallinen elämäntapa ja
hyvinvoinnista huolehtiminen ovat antaneet itselleni niin paljon, haluan yrittää
innostaa ja auttaa myös muita liikunnan pariin ja saamaan siitä onnistumisen
kokemuksia sekä kivoja elämyksiä.

Tämän viikon ajan pääset seuraamaan tarinaani, miksi ja miten ryhdyin personal
traineriksi, millaisia palveluja tuotan, sekä millainen on oma ajatusmaailmani
tämän työn takana. Tervetuloa mukaan!

Ja hei, ulkona on aivan ihana keli. Kannattaa lähteä tänään vaikka pienelle
iltakävelylle nauttimaan maisemista ja auringosta ja lämmöstä. Mieli ja keho
kiittää.
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Miksi halusin ryhtyä personal traineriksi?

Pienestä lapsesta asti liikunta on ollut iso osa elämää. Se on antanut paljon niin
mielelle kuin kropallekin, ja muodostunut yhdeksi tärkeimmistä asioista itselle.
Nuorena aloitin erilaisten liikuntakerhojen ohjaamisen lapsille, ja sen jälkeen tuli
ohjattua myös eläkeläisille vesijumppaa ja aikuisille erilaisia ryhmäliikuntoja. Oli
ihana aina nähdä, kuinka sai edes jonkun innostumaan liikkumisesta ja
antamaan siitä onnistumisen kokemuksia. Se oli ehkä se asia, josta kipinä jo lähti
liikkeelle.

Liikunnalla on todistettu olevan useita terveyshyötyjä. Se voi vaikuttaa niin
fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin terveyteen. Onkin aina parempi, mitä
useampi ihminen liikkuu. Itselleni on merkityksellistä olla tässä tukena. Haluan
auttaa ihmisiä löytämään liikunnan ilon, saamaan sen osaksi arkea sekä
kehittymään kohti tavoitteitaan. Olen apuna niin elämäntapamuutoksissa kuin
urheilussakin. Asiakkaita onkin ollut nuorista eläkeläisiin, aloittelijoista
tavoitteellisesti urheileviin. Olen iloinen, kun pääsen hyödyntämään osaamistani
ja auttamaan ihmisiä.

Nykyään tietoa, mielipiteitä ja erilaisia treenejä/treeniohjelmia on saatavilla vaikka
kuinka paljon. Niiden joukosta voikin olla vaikeaa erottaa tutkittu tieto ja toimivat
tavat. Paljon on hyvää asiaa ja valmiitakin ohjelmia, mutta paljon myös sellaista
asiaa, mikä ei perustu mihinkään tutkittuun tietoon, sekä erilaisia pikadiettejä ja
haasteita, joihin ihmiset lähtevät nopeiden ja hyvien tuloksien toivossa, ja sitten
ihmettelevät, miksi homma tuntuu niin vaikealta ja vastenmieliseltä.
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Itse suunnittelen ruoka- ja treeniohjelmat pääsääntöisesti yksilöllisesti asiakkaan
omaan arkeen sopivaksi, jotta niitä on helpompi toteuttaa ja tuloksia saataisiin
pidemmälläkin aikavälillä.

Personal traineriksi ryhtymisen taustalla on siis omien vahvuuksien
hyödyntäminen, liikunnan ilon levittäminen sekä ihmisten auttaminen kohti omia
tavoitteita.

Oma urheilutausta ja opinnot

Kilpaurheilu kuului vielä edellisvuoteen asti omiin liikuntaharratuksiini.
Lukioikään asti kilpailin hiihdossa, ja pari vuotta sitten vielä yleisurheilussa. Ne
sisälsivät monipuolista treeniä, ja niiden ohella tuli mm. pelailtua erilaisia
pallopelejä kaveriporukan kanssa. Treenaaminen on vieläkin iso osa arkeani,
vaikka kilpailut ovatkin jääneet pois. Haluan edelleen kehittää monipuolisesti
kuntoani, ja treenini koostuvatkin kuntosalista, juoksusta, toiminnallisesta
treenistä, pyöräilystä ja hiihdosta - sopivasti voimaa, kestävyyttä, nopeutta ja
liikkuvuutta.

Vaikka olenkin treenannut vuosia ja kehittänyt monipuolisesti erilaisia fyysisiä
ominaisuuksia, pidän myös alan koulutusta tärkeänä. Monet jakavat tietoa, mikä
perustuu tutkimusnäytön sijaan mielipiteisiin ja omaan kokemukseen. Toki nekin
voivat välillä olla hyviä, mutta kun pyritään edistämään ihmisten terveyttä ja
hyvinvointia, tai maksimoimaan urheilullinen suorituskyky, tulee asioihin
perehtyä. Pidän tärkeänä sitä, että hyväksyy välillä myös sen, että aikojen saatossa
tieto saattaa muuttua, ja päivittää omaa osaamistaan aktiivisesti. Oma
liikuntatausta ja hyvä koulutus muodostavat yhdessä vankan perustan. Jos ei ole
itse treenannut ja kokeillut erilaisia asioita, on harjoittelun suunnitteleminen ja
näyttäminen käytännössä haastavaa, vaikka olisikin lukenut aiheesta. Vastaavasti
taas, jos on treenannut paljon, muttei kehitä omia tietojaan aiheesta, voi
valmentamisen tehokkuus ja turvallisuus kärsiä, sillä jokainen on kuitenkin oma
yksilönsä omilla liikunta- ja terveystaustoillaan.

24.8.



Itse olen suorittanut seuraavat tutkinnot ja kurssit, ja lukenut aktiivisesti alan
kirjallisuutta.

 Kasvatustieteen maisteri, luokanopettajan tutkinto 2019 (Turun yliopisto)
Personal trainer 2020 (Nordic Healht Academy / American Council on Exercise)
 Lihaskasvun tieteelliset perusteet ja parhaat käytännöt 2020 (Nordic Healht
Academy)
 Äitiysliikunnan peruskoulutus 1/2 2021 (Äitiysliikunta-Akatemia)
 Functional Performance Specialist - hartiarengas, alaraaja ja keskivartalo 2021-
2022 (Nordic Healht Academy).

Luokanopettajan koulutuksessa suoritin sivuaine opintoina terveystiedon perus-
ja aineopinnot sekä liikunnan perusopinnot. Tänä vuonna opiskelen töiden ohella
vielä liikunnan aineopinnot.



Tarjoamani palvelut

 Henkilökohtaiset valmennukset
Valmennus sisältää sinun toiveitasi ja tavoitteitasi tukevat treeniohjelmat sekä
halutessasi ruokaohjelman, yhteydenpidon ja kuulumisten vaihdon koko
valmennuksen ajan, sekä ohjauksia haluamasi määrän.
 Yksilölliset ruokaohjelmat

Ruokaohjelma on sinun arkeesi sopivaksi ja tavoitteitasi ja toiveitasi tukevaksi
suunniteltu. Ohjelmassa on kullekin aterialle usea vaihtoehto, jotta saat
mahdollisimman paljon ideoita ruokailuun. Ohjelma sisältää ohjeistuksen
terveyttä ja hyvinvointia edistävästä syömisestä tavoitteidesi mukaisesti.
 Yksilö- ja ryhmäohjaukset

Sinulle tai ryhmällesi (esim. kaveriporukka, työporukka tms.) toiveidesi mukaisesti
suunniteltu liikunnanohjaus, johon on mahdollista liittää myös kirjalliset ohjeet
treenistä tai treenin aihealueesta, jolloin siihen on helppo palata vielä
ohjauksenkin jälkeen. Ohjaus voi olla ulkoliikuntapaikalla, kuntosalilla tai missä
haluatkaan liikkua.

 Luennot, liikuntapäivät ym.
Erilaiset tunnit ja kokonaisuudet esim. työpaikan hyvinvointipäivään tai muuhun
tapahtumaan toiveiden mukaan. Paketti voi sisältää vaikkapa luennon johonkin
hyvinvointiin liittyvästä aiheesta, ja kehonhuoltoa, leikkimielistä kisailua erilaisissa
liikuntatehtävissä, treenin tai mikä sopivalta tuntuukaan.
Palveluja voit ostaa niin itsellesi kuin lahjakortilla toisellekin. Kysy rohkeasti lisää -
suunnitellaan juuri sinulle sopivat kuviot.
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Oma ajatusmaailma valmennusten takana

Ruokaohjelmat
Haluan tehdä kaikki ruokaohjelmat yksilöllisesti, sillä jokaisella asiakkaalla on se
oma arki työelämän, perhe-elämän, liikunnan ym. suhteen. Lisäksi jokaisella on
erilaiset ruokailutottumukset, mahdollisesti joitakin ruoka-aineallergioita tai
epämieluisia ruokia, suosikkiruokia, erilaisia toiveita aterioiden määristä ja
ruokailuajoista ym. Jotta asiakas saa mahdollisimman ison hyödyn
ruokavalmennuksesta, on ruokavalio tärkeää tehdä juuri asiakkaan arkeen
sopivaksi ja hänen tavoitteitaan ja toiveitaan tukevaksi.

Pikadiettejä tai ruokahaasteita en tee, sillä niissä usein asiakas esim. kuukauden
ajan noudattaa tiukkaa ruokavaliota ja ruokarytmiä, jolla paino saattaa kyllä
pudota reippaastikin, mutta kuukauden jälkeen asiakkaalla ei ole aloitusta
enempää vinkkejä painonhallintaan ja loppuelämän ajan toteutettavaan
terveyttä ja hyvinvointia tukevaan syömiseen. Yleisissä ruokavalioissa on myös se
haasteensa, että vaikka energiankulutusta pystyy arvioimaan pituuden ja painon
suhteesta, on jokainen kuitenkin erilaisesti fyysisesti aktiivinen arjessaan. Myös
kehonkoostumus saattaa samanmittaisella ja -painoisella olla hyvinkin erilainen,
mikä vaikuttaa energiankulutukseen. Energiankulutus taas määrittää sopivat
ruokamäärät.

Ruokavalmennuksissani pyrin siihen, että asiakas oppii terveellisen syömisen
perusteet ja saa paljon ideoita eri aterioille, joita voi toteuttaa loppuelämänsäkin
ajan. Ei kieltolistoja tai tiukkoja ruokamääriä, vaan helposti arjessa toteutettavaa
syömistä. Toki painoa pudottaessa ei voi syödä vaikka herkkuja mielin määrin, sillä
energiavajauksessa ollessa on tärkeää saada riittävästi hyviä ravintoaineita, jolloin
herkkuja ei niin paljoa mahdu ruokavalioon, mutta niistä ei tarvitse kokonaan
luopua. Kokonaisuus ratkaisee. Urheilijoiden kohdalla tilanne voi olla vähän eri,
sillä silloin on totuttu kiinnittämään enemmän huomiota treeniä tukevaan
ruokavalioon, jotta saadaan mahdollisimman hyviä tuloksia.

 Treeniohjelmat
Pääsääntöisesti teen myös treeniohjelmat yksilöllisesti, mutta joskus teen myös
ryhmävalmennuksia.

Suunnittelen sekä ruoka- että treeniohjelmat yhdessä asiakkaan kanssa, jotta
niistä saa mahdollisimman paljon irti. Teen ruokaohjelmia niin
painonpudotukseen, elämäntapamuutokseen kuin lihaskasvuun tai muuta
treeniä tukemaan. Treeniohjelmissa vahvuutena on juoksu, kuntosali sekä
toiminnallinen treeni. Treeniohjelma voi olla hyvinkin tavoitteellinen tai
enemmän liikunnan iloa ja uusia ideoita tuova. Monenlaiset ohjelmat ovat siis
mahdollisia. Jos valmennus kiinnostaa, voimme yhdessä miettiä sopivan
kokonaisuuden.
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Treeniohjelmien teossa katson aina pidemmällä tähtäimellä, millaista treeniä
asiakkaan kannattaa tehdä, jotta hän pääsee omiin tavoitteisiinsa. Otan
huomioon asiakkaan aiemman harjoittelutaustan, arjen, toiveet,
treenimahdollisuudet, mahdolliset liikuntarajoitteet tai muut erityishuomiot sekä
tavoitteet.

Oma asiakaskunta

Asiakkaani ovat olleet yläkouluikäisistä tai sen kynnyksellä olevista eläkeikäisiin.
On ollut miehiä sekä naisia, ja valmennukselta eri asioita haluavia. Osa on
urheillut tavoitteellisesti ja osa taas liikkunut ihan vain liikunnanilosta ja halunnut
treeniohjelman, jonka avulla helppo pitää treenit säännöllisinä ja järkevinä. Toiset
ovat halunneet tehdä elämäntapamuutoksen, toiset aloittaa uuden lajin ja
kehittää omaa kuntoaan paremmaksi.

Asiakaskunta on siis tähän mennessä ollut hyvin moninainen, ja sellaisena myös
tykkään sen pitää. Toisaalta voisi olla helpompaa, kun olisi selkeästi määritellyt,
millaisia valmennuksia tekee ja millaisille kohderyhmille, niin saisi keskittyä
tiettyihin asioihin. Mutta toisaalta, kun oma treenitausta ja koulutukset ovat
monipuolisia, on kiva pitää myös valmennukset monipuolisina ja hyödyntää
kaikkea osaamistaan. Erilaisten ihmisten kanssa työskenteleminen on antoisaa ja
myös itseä kehittäävää, kun ei tee koko ajan vain samanlaisia asioita.
Olen siis valmis auttamaan niin elämäntapamuutoksissa, tavallisessa liikunnan
harrastamisessa kuin tavoitteellisessa urheilussakin. Kyselen kuulumisia,
tsemppaan ja muokkaan suunnitelmia tarpeen vaatiessa, olen jämäkkä ja se
"persuksille potkija" asiakkaan niin halutessa, ja laitan osaamiseni asiakkaan
valmentamiseen. Vastavuoroisesti odotan, että asiakaskin päivittelisi kuulumisia,
ottaisi rohkeasti yhteyttä asioiden mietityttäessä, ja sitoutuisi häntä varten
tehtyihin suunnitelmiin.
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Paljon voisin kertoa itsestäni ja ajatuksistani vielä lisää, mutta päätän viikkoni nyt
tähän. Kiitos mukana olleille ja hyvää alkavaa syksyä! Jos kiinnostuit
toiminnastani, ota seurantaan oma tilini @pt_jossu Julkaisen tililläni omia
treenejäni sekä erilaisia treenivinkkejä, tietoa liikuntaan ja ravitsemukseen
liittyvistä asioista, asiakastarinoita ym.
Mikäli jokin jäi mietityttämään, ota rohkeasti yhteyttä!


