
Elämäntapamuutos valmennusohjelma 



Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi?  
 
Fyysinen hyvinvointi 
-terveys, kunto, lepo, ruoka 
 
 

  
Henkinen hyvinvointi 
-suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen, itseluottamus, itsensä 
toteuttaminen 
 
 

  

 
Emotionaalinen hyvinvointi 
-tunne-elämä; tunteiden tunnistaminen, tunteiden käsitteleminen, tunne-elämän 
johtaminen 
 
 
 
 

  

 
Sosiaalinen hyvinvointi 
-suhde omaan itseen, suhde muihin, verkoston laatu, verkoston määrä, 
kommunikointi 
 
 

  

 
Älyllinen hyvinvointi 
-älyn toiminnot, aivojen virkeys, ongelmanratkaisukyky, älylliset haasteet 
 
 

  



Mitä on Olonkeveys®? 

Olonkeveys® on elämäntapamuutos valmennusohjelma, jonka 
Valmentamo (Mendo Oy) on kehittänyt kestävien 
elämäntapamuutosten saavuttamiseksi. Perusrunko on kehitetty 
Karoliinisessa Instituutissa. Lisäksi siihen on sovellettu 
menttaalivalmennuksesta tuttuja mielenhallinnan työkaluja. 
Valmennusohjelma huomioi asiakkaan kokonaisvaltaisena ihmisenä. 
Valmennuksessa kiinnitetään huomiota ajatuksiin, tunteisiin ja 
toimintatapoihin eli kognitiiviseen käyttäytymismalliin. Tämän lisäksi 
huomioidaan myös asiakkaan elämää kokonaisvaltaisesti.  
 
Olonkeveys® -ohjelma on 14 viikon mittainen ja sen aikana 
kokoonnutaan 9-10 kertaa (a 90-120 min) erilaisen teeman parissa. 
Ohjelman tavoitteena on itseään ohjaava, motivoitunut ja 
onnistumisiin yltävä yksilö, joka osaa arvostaa itseään. 
 
Olonkeveys® -ryhmät soveltuvat työhyvinvointiin. 
 
Ryhmien vetäjät ovat koulutettuja Olonkeveys®-valmentajia, joilla 
on hyvinvoinnin tai terveydenhuollon pohjakoulutus. 
   
Internet sivumme löytyvät: 
www.olonkeveys.fi , www.onnenavaimet.com 
 
 
 
 



Olonkeveys® - valmennusohjelma –asiakkaalle 

1.	  viikko	   	  Itsensä	  johtaminen	  
2.	  viikko	   	  Mielen	  voima	  
3.	  Viikko	  	  Oma	  tarina,	  Toni	  Nieminen	  
4.	  viikko	   	  Tunteet	  painonhallinnassa	  
5.	  väliviikko	  
6.	  viikko	   	  Mo:vaa:o	  
7.	  väliviikko	  
8.viikko	   	  Kehon	  viisaus	  
9.	  väliviikko	  
10.viikko	  	  Tavoi>eena	  tasapaino	  
11.väliviikko	  
12.	  viikko	  Energinen	  ja	  merkityksellinen	  elämä	  
13.	  Viikko	  Tavoi9eet	  ja	  menestys	  
14.	  Viikko	  Onnistujien	  suunnistus	  	  
	  
	  

 



Valmennusohjelman	  aiheet:	  
•  Itsensä	  johtaminen	  -‐	  opit	  ase>amaan	  realis:sia	  tavoi>eita	  ja	  saavu>amaan	  ne	  
•  Mielen	  voima	  -‐	  oivallat,	  e>ä	  kaikki	  lähtee	  ajatuksesta	  ja	  opit	  ohjaamaan	  itseäsi	  
•  Luento	  antaa	  kuulijoileen	  ajatuksia	  ja	  työkaluja	  myönteisen	  asenteen	  

ylläpitämiseen	  ja	  tavoi>eiden	  ase>amiseen.	  Asiat	  käydään	  läpi	  rennolla	  tavalla,	  
joka	  on	  kaukana	  normaaleista	  "kalvosulkeisista”	  .	  Asenne	  ratkaisee.	  Aina.	  

•  Tunteet	  painonhallinnassa	  -‐	  opit	  mitä	  tunnesyöminen	  on	  ja	  miten	  päästät	  siitä	  ir:	  
•  Mo:vaa:o	  -‐	  löydät	  kestäviä	  mo:vaa:on	  lähteitä	  ja	  opit	  hyödyntämään	  niitä	  
•  Kehon	  viisaus	  -‐	  opit	  kuuntelemaan	  kehoasi	  ja	  toimimaan	  sen	  mukaises:	  
•  Tavoi>eena	  tasapaino	  -‐	  löydät	  hyvän	  olon	  elämääsi	  ja	  opit	  nauNmaan	  arjesta	  
•  Energinen	  ja	  merkityksellinen	  elämä	  -‐	  löydät	  iloa	  elämääsi	  muustakin	  kuin	  ruuasta	  
•  Tavoi>eet	  ja	  menestys	  -‐	  oivallat,	  e>ä	  kaikki	  on	  loppupeleissä	  sinusta	  itsestäsi	  kiinni	  
•  Onnistujien	  suunnistus	  –	  työyhteisössä	  ryhmällä	  on	  voimaa.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Onnistujan	  suunnistuksessa	  joukkueet	  tekevät	  yhteistyötä	  rasteilla	  ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ratkaisevat	  logiikkatehtävät	  :imityönä.	  Maaliin	  pääsyyn	  tarvitaan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
posi:ivista	  asenne>a,	  mielikuvitusta	  ja	  loogista	  aja>elua.Huumorista	  ja	  
hei>äytymisestäkään	  ei	  ole	  hai>aa!	  

	  



Asiakkaiden	  kokemuksia	  
•  Tutkiskelen	  itseäni	  ja	  työyhteisöäni	  avoimin	  ja	  posi:ivisin	  mielin.	  Kun	  minä	  muutun	  

posi:ivisemmaksi,	  muutkin	  ympärilläni	  muu>uvat.	  
•  Opin	  hyväksymään	  itseni	  sellaisena	  kuin	  olen,	  hyväksyn	  toiset	  sellaisena	  kuin	  he	  

ovat.	  
•  Itsestäni	  on	  kiinni,	  miten	  elän,	  syön,	  liikun,	  teen	  töitä.	  Oma	  valintani.	  
•  Arki	  on	  rauhoi>unut,	  otan	  rennommin,	  en	  stressaa,	  arvostan	  
	  	  	  	  	  	  	  itseäni	  ja	  sitä	  kau>a	  teen	  oikeita	  valintoja.	  
•  Työkiire	  on	  helpo>anut,	  aja>elemalla,	  e>ei	  ole	  kiire,	  pysähtymällä	  ja	  	  
	  	  	  	  	  	  	  ase>amalla	  asiat	  tärkeysjärjestykseen.	  
•  Olen	  pysähtynyt	  kuuntelemaan	  työtovereitani,	  uskallan	  o>aa	  kontak:n	  	  
	  	  	  	  	  	  	  toiseen	  katseella	  ja	  puheella,	  kun	  niin	  tahdon.	  
•  Pystyn	  paremmin	  kohtaamaan	  ihmiset,	  joiden	  kanssa	  en	  ole	  tullut	  
	  	  	  	  	  	  	  toimeen,	  hyväksymään	  erilaisuuden.	  
•  Posi:ivisuus	  ja	  itsensä	  hyväksymisen	  ope>elu	  toi	  rauhallisuu>a	  elämääni.	  
•  Osaan	  ase>aa	  tavoi>eita	  ja	  tehdä	  toimintasuunnitelman,	  millä	  askelilla	  saavutan	  

tavoi>eeni,	  pilkkomalla	  tavoi>eet	  pienempiin	  osiin.	  
	  

	  



Millaisille	  ihmisille	  suosi>elisit	  
valmennusta	  ?	  	  

•  Nega:ivisuuteen	  taipuvaisille,	  työssä	  uupuneille.	  
•  Hyvän	  itsetunnon	  kehi>ämisväline.	  
•  Ihmisille,	  joilla	  on	  avoin	  mieli,	  katse	  tulevaisuuteen.	  
Posi:ivinen	  aja>elija,	  o>aa	  kiinni	  uusiin	  haasteisiin.	  

•  Kaikille,	  jotka	  haluavat	  muutosta	  itseensä,	  omaan	  
arvomaailmaan	  ja	  ihan	  jokapäiväiseen	  elämäänsä.	  

•  Onko	  ihmistä,	  jolle	  tämä	  valmennus	  ei	  sopisi	  ?	  Enpä	  
usko.	  Jos	  kuitenkin	  aja>elen	  ihmistä,	  joka	  tästä	  saa	  
eniten	  itselleen,	  hän	  on	  ihminen,	  joka	  on	  epävarma,	  
vähän	  masentunut,	  kiireinen,	  stressaantunut,	  ujo,	  arka,	  
suhde	  omaan	  kehoon	  kateissa,	  mureh:i	  tulevaa.	  



Miksi juuri Olonkeveys®  

ajatus	  

tunne	  toiminta	  



Olonkeveys® - valmennusohjelma asiakkaalle  

Kesto	  14	  viikkoa.	  Yhteiset	  tapaamiset	  9-‐10	  kertaa	  /	  90-‐120	  min.	  	  
Tarjoamme	  Yrityksille	  työhyvinvoin:	  toimintaan	  Olonkeveys	  
valmennusohjelmaa.	  Hinnasto	  erillisenä	  lii>eenä.	  
	  
-‐  Valmiit	  materiaalit	  asiakaskursseja	  varten	  
-‐  Varma	  toimiva	  konsep:	  

 


