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Vastuullisia tekoja ja kestävää aivoterveyttä

10 Aivot vireeseen 
-valmennuspakettia 6 900 €

Tue henkilöstösi onnistumista

20 Aivot vireeseen 
-valmennuspakettia 13 800 € 

30 Aivot vireeseen 
-valmennuspakettia 20 700 € 

Tuet nuoren jaksamista Vamoksessa

1 Aivot vireeseen -valmennus-
paketti nuorelle (arvo 690 €) 

2 Aivot vireeseen -valmennus-
pakettia nuorille (arvo 1 380 €)

3 Aivot vireeseen -valmennus-
pakettia nuorille (arvo 2 070 €)

Hinnat alv. 0 %



Valmennus aktivoi toimimaan

Aivot vireeseen -valmennuspaketti sisältää:
● Henkilökohtaisen Hyvinvointinavigaattorin®
● Neljä valmennustapaamista (50 min) kahden valitun 

aivoja virittävän aiheen äärellä, tapaamiset etäyhteyksin 
kahden viikon välein

● Tiiviin tietopaketin ja vinkit valmennuksen teemoista
● Päivittäiseen käyttöön seurantataulukon edistymisen ja 

tehtävien seuraamiseksi
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Syö aivot 
virkeäksi

Aivot rakastavat 
aktiivisuutta 

Uni huoltaa 
aivoja 

Vahvuuteni ja 
voimavarani https://www.ihanaelo.fi/aivot-vireeseen/

https://www.ihanaelo.fi/aivot-vireeseen/nus/


Mikä Vamos
• Diakonissalaitoksen palvelu koulutuksen ja 

työelämän ulkopuolella oleville nuorille

• Vamos vähentää 16-29 vuotiaiden nuorten 
syrjäytymistä ja auttaa nuoria kiinnittymään 
yhteiskuntaan, koulutukseen ja työhön

• Nuorelle nimitetään Oma työntekijä, jolla on 
kokonaisvastuu nuoren tilanteesta ja hänen 
yksilöllisten tarpeidensa tunnistamisesta

• Toimintamalli perustuu intensiiviseen ryhmä- ja 
yksilövalmennukseen, sekä nuoren tarvitsemien 
palveluiden kokoamiseen



Nuorta päätti 
valmennuksen.

886Suomessa joka 10. 
nuori on vaarassa 

syrjäytyä.

Pandemia-aika lisäsi nuorten 
ryhmän kahtiajakautumista 

entisestään.

Kohderyhmänä koulutuksen ja 
työelämän ulkopuolella olevat 

nuoret.

Heitä on noin 

20 000 

Rovaniemi

Oulu

Kuopio

Turku
Lahti

Espoo
Helsinki

Vantaa

Siilinjärvi

Jyväskylä
Tampere

15 000
nuorta 14 vuodessa

Vuonna 2021 
1882 nuorta

Yksikkö 
11 
paikka-
kunnalla



Vaikutusmekanismit
• Haastatellut nuoret kokivat, että 

tärkeimmät Vamoksen 
vaikutusmekanismit kytkeytyivät 
kohtaamiseen, kiireettömyyteen, 
hyväksytyksi ja välitetyksi tulemiseen 
sekä pienin askelin etenemiseen ja 
tarpeen mukaan tarjolla olevaan tukeen. 

• Ryhmävalmennukseen osallistuneiden 
nuorten vastauksissa korostui Vamoksen 
merkitys sosiaalisena yhteisönä. 

• Vamoksen rooli turvallisena 
taukopaikkana ja satamana on nuorille 
merkityksellinen.



Aivoja virittävän valmennuksen tavoite

● Fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia edistävien 
rutiinien muokkaaminen.

● Ajatusten kirkastaminen, työn ja tekemisen 
tuottavuuden kasvu.

● Itsensä johtamisen ja itsetuntemuksen 
lisääminen.

● Konkreettisten aivoja virittävien toimintamallien ja 
työvälineiden kokoaminen. 

● Onnistumisten kautta hyvää oloa keholle ja mielelle.
● Yritykseen sitoutumisen ja vastuullisen 

työnantajakuvan vahvistaminen.
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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/


Vaikuttavuutta yksilöllisesti kohdaten
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● Valmennuksemme perustuvat tutkittuun tietoon, 
suomalaisiin ravitsemussuosituksiin, 
UKK-instituutin liikuntasuosituksiin, positiiviseen 
psykologiaan ja ratkaisukeskeisyyteen. 

● Tärkeintä valmennuksissamme on arvojemme 
mukainen rehellinen, aito ja kunnioittava 
kohtaaminen.

● Valmennuskokonaisuutemme on todettu 
Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa 
mitatusti vaikuttavaksi. Erityisesti fyysisen ja 
psyykkisen elämänlaadun on koettu parantuvan ja 
aivojen voimavarat ovat kasvaneet. 
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Investointinne: Aivot vireeseen -valmennus

Investointinne aivojen hyvinvointiin (alv 0%) Euroa 

Hyvinvointinavigaattori® ja seurantataulukko

4 henkilökohtaista tapaamista IhanaElo®-hyvinvointiohjaajan kanssa 50 min/kerta 

Tiivis tietopaketti ja vinkit valmennukseen valituista kahdesta teemasta

Hinta 10 osallistujalle + 1 nuorelle Vamoksessa 6 900

Hinta 20 osallistujalle + 2 nuorelle Vamoksessa 13 800

Hinta 30 osallistujalle + 3 nuorelle Vamoksessa 20 700
HUOM: Henkilöstönne aivoterveyden edistämisen lisäksi tarjoatte nuorelle Vamoksessa 
mahdollisuuden henkilökohtaiseen Aivot vireeseen -valmennukseen. (arvo 690 €)

Tapaamiset toteutetaan etäyhteyksin. 
Nimeämme teille IhanaElo®-hyvinvointiohjaajan tai tiimin.

Kampanja-aikamme on 15.11.2022–30.6.2023. 
Saatte käyttöönne sähköisen kortin, jolla voitte kertoa osallistumisestanne kampanjaan.

https://www.ihanaelo.fi/ihanaelo-hyvinvointiohjaajat/


Työhyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset

Vastuullinen 
johtaminen

Hyvinvoinnin 
strateginen 

johtaminen osana 
vastuullista
johtamista

Työhyvinvointia 
lisäävät 

toimenpiteet

Työterveys

Työympäristön 
kehittäminen

Työyhteisön 
kehittäminen

Elämäntapojen 
parantaminen*

Vaikutus 
henkilöstöön

Terve, työkykyinen

Paremmassa 
kunnossa

Motivoitunut

Sitoutunut

Luova, innovatiivinen

Jaksaa paremmin

Stressinsieto paranee

Välitön 
talousvaikutus

Tapaturma-, sairaus- 
vakuutus- ja 
eläke-kulut 
vähenevät

Tehokas työaika ja 
työteho lisääntyy

Välillinen 
talousvaikutus

Työn laatu paranee

Asiakaspalvelu 
paranee

Innovaatiot 
lisääntyvät

Työn tuottavuus 
paranee

Työnantajaimago 
paranee

Lopullinen 
talousvaikutus

Hyötykustannussuh-
de on 5,8 eli 

työhyvinvointiin 
investoitu euro tulee 

lähes 
kuusinkertaisena 

takaisin**

Kannattavuus 
paranee

*Elämäntapojen parantaminen (uni, liikunta ja ravitsemus) vaikuttaa 30,6% terveyteen, 17,2% työkykyyn ja 21,0% työtehokkuuteen
** Sairauspoissaolojen muutos -26,8%, hoitokustannusmuutos -26,1% ja vakuutusmaksumuutos -32,0%



● IhanaElo® Aivot vireeseen -hyvinvointivalmennus 
herätti heti suurta kiinnostusta - 20 henkilöä 
ilmoittautui hetkessä mukaan.

● Osallistujat kokivat valmennuksen erittäin 
hyödylliseksi 5,2 (1-6 asteikolla).

● Valmentaja sai erittäin hyvää palautetta 5,3 
         (1-6 asteikolla).

● Suosittelijoiden osuus 100% - kaikki suosittelisivat 
Aivot vireeseen –valmennusta ystävälleen tai 
kollegalleen!

● Toteutus 100% - kukaan ei keskeyttänyt 
valmennusta.

Valmennus, jota kaikki vastaajat suosittelevat 

 Aivot vireeseen -hyvinvointivalmennusaiheet

Valmennus toteutettu keväällä 2022,  kohderyhmänä asiantuntijat.
Osallistujamäärä 20 henkilöä. Palautekyselyyn vastasi 18 henkilöä.

Tuija Rantanen,  IhanaElo



Palautteita Aivot vireeseen -valmennuksistamme

Monipuolinen hyvinvoinnin käsittely oli silmiä avaavaa ja antoi 
uudenlaisia ajatuksia itselle. 

Säännölliset tapaamiset ja pidempi prosessi oli erittäin tärkeää, 
jotta arjessa pystyi tekemään muutoksia oman hyvinvoinnin 
eteen. 

Valmentajan tuki  koko matkan ajan oli tärkeää. 

Asioita käsiteltiin perinpohjin ja oli aikaa pysähtyä oman itsensä 
äärelle. Tehtävät olivat myös tärkeä osa työskentelyä.

Vinkkien saaminen nopeasti käytäntöön eli sain valmennuksesta 
helppoja konkreettisia toimintatapoja.
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Palautteita ohjaajalle
Valmentaja sai minut itse havaitsemaan epäkohtia omassa 
toiminnassani/tottumuksissani ja auttoi minua löytämään niihin 
hyödyllisiä ratkaisuja - kuitenkaan pakottamatta, vaan ohjaten 
viisaasti.

Erittäin asiantuntevaa osaamista monelta osa-alueelta. 

Lempeä ja ymmärtäväinen, mutta tarvittaessa suora ja napakka. 

Erittäin kannustava juuri oikealla tavalla. Tunnisti minunlaisen 
persoonan ja osasi hyvin ohjata juuri kannustavalla ja oikealla 
tavalla. 

Sai ajattelemaan asioita eri kantilta ja auttoi oivaltamaan myös 
uusia asioita.

Tuija Rantanen,  IhanaElo



KTM, liiketalouden ja muutosjohtamisen ammattilainen

Hyvinvointialan yrittäjä, IhanaElo Oy

IhanaElo®-hyvinvointiohjaaja, kouluttaja ja luennoitsija

LCF Life Coach®

BrainID® -mentor, Firstbeat LifeTM asiantuntija, sertifioitu 

Hyvinvointinavigoija ja TRE-ohjaaja

alisa@ihanaelo.fi

045 126 1100

LinkedIn Alisa Yli-Villamo 

Twitter @alisa_yv

www.ihanaelo.fi
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Lisätietoja

Alisa Yli-Villamo

mailto:alisa@ihanaelo.fi
https://www.linkedin.com/in/alisa-yli-villamo-b1a35a54/
https://twitter.com/alisa_yv
http://www.ihanaelo.fi



