
Tervetuloa mukaan, ihanaa, kun olet täällä!

Tänään, voimme yhdessä aloittaa matkan kohti parempaa oloa.  

Mitä se tarkoittaa?  

- sitä, että olet energinen ja jaksat paremmin 

- sitä, että kehosi ei ole jäykkä tai sitä ei kolota, vaan se on vahva ja elinvoimainen 

- sitä, että terveellinen ruokavalio ja liikunta mahtuvat mukaan arkeen ja sitä on kiva
noudattaa ja olet motivoitunut 
- sitä, että sinulla on hyvä tunne itsestäsi, uskot itseesi, tiedät mihin kaikkeen pystyt ja
voit hyvin sisältä ja ulkoa 

 

Tällä kurssilla opetan sinulle kestävän tavan tehdä terveellisiä muutoksia ruokavalioon
ja päästä vauhtiin liikunnan kanssa. 

Oma tarinani 

Olen Elisa Mattila, valmentajasi tämän ja ensi viikon ajan. Itse, vuosia sitten, ennen
kuin ryhdyin hyvinvointialalle, takkusin aika lailla oman hyvinvoinnin kanssa.  

Olin toimistotöissä ja tein pitkiä päiviä ja oli hurjan paljon vaikeuksia iltaisin töiden
jälkeen jaksaa lähteä punttisalille tai jumppaan ja silloin kun jaksoin, se oli
puuhastelua enkä tiennyt mitä salilla tein. Ja senpä takia en nähnyt mitään
tuloksiakaan.  

Ja sitten ruokavalio. Koitin syödä terveellisesti ja kevyesti, koska halusin aina laihtua.

Mutta sitten ne kuurit aina kaatui siihen, että oli nälkä ja mielitekoja ja tuli syötyä ihan
liikaa, tai siihen, että oli töistä stressiä ja halusi palkita itseään pitkistä päivistä. Ja
sitten hyvä alku aina tyssäsi ja aina päädyin moittimaan itseäni itsekurin puutteesta:

miksen pysty tähän! 

Joten tiedän, omasta kokemuksesta ja asiakkaiden kokemuksista, että ei ole ihan
helppoa se hyvinvointi tai laihduttaminen arjessa. 

Tämä kurssi 

Sen takia tällä kurssilla haluan näyttää miten pienillä ja helpoilla muutoksilla saat
otteen hyvästä olosta. Tällä kurssilla edetään päivä päivältä, pienin askelin eteenpäin,

joten vaikka 

- ahdistaisi kun olet kokeillut kaikkea eikä mikään tunnu toimivan 

- tai tuntuu, että kertakaikkiaan ei ole aikaa tai intoa tai motivaatiota pitää yllä hyvää
kuntoa tai syödä terveellisesti 
- tai jos elämä on mennyt niin, että huomaat, että kunto ei ole niin hyvä kuin joskus
ennen, tunnet että vatsa ei voi hyvin, haluaisit laihtua, haluaisit saada taas kiinni
hyvästä olosta ja nuoruuden energiasta ja vireydestä 

Ei hätää, kaikkeen löytyy apu!

Kahden seuraavan kurssiviikon aikana pääset jo isoin harppauksin eteenpäin. 

Ei tarvitse mennä äärimmäisyyksiin, jotta tulee tuloksia - pienetkin hyvät teot kantavat
pitkälle.

Kurssi kestää vain kaksi viikkoa, mutta siinä ajassa saadaan hyviä siemeniä itämään,

joten kun kurssi loppuu, olet jo hyvässä vauhdissa ja tiedät miten jatkaa eteenpäin.
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Miten kurssi toimii

Kurssi kestää kaksi viikkoa, mutta kaikkiin materiaaleihin pääsy vuoden ajan.

Kaikki materiaalit löytyvät täältä kurssisivustolta, jossa nyt olet katsomassa tätä

videota. 

Saat joka päivä muistutuksen sähköpostitse, jossa suora linkki sen päivän treeniin ja

ravintojuttuihin.

Kurssin etusivun oikeasta yläkulmasta löydät “omat tiedot” napin, josta pääset

muuttamaan salasanaa ja nimeä, joka näkyy keskusteluissa.

 

Joka sivun alalaidassa on kommenttikenttä ja olisi hienoa, jos käyt jättämässä sinne

kommentteja ja ajatuksia treeneistä tai päivittäisistä videoista.

Tarkoitus on, että joka päivä teet kanssani pienen treenin tai venyttelyn (ne ei ole

kovin pitkiä, menee korkeintaan 20 minuuttia aikaa lämmittelyineen, mutta silti

takaan, että niistä tulee tosi hyvä olo; jos joku päivä tuntuu, että haluaisit tehdä

enemmän tai pidemmän treenin, voit aina pistää videon uudelleen päälle).

Lisäksi juttelen kanssasi joka päivä terveelliseen ravintoon liittyvistä asioista, kerron

niistä seuraavaksi lisää.

Ravinto 

Tällä kurssilla ja kurssin jälkeen on tarkoitus syödä terveellisesti.

Se ei tarkoita minkäänlaista kuuria tai dieettiä, koska sellaista ei tarvita laihtumiseen

eikä yleensäkään elämässä. 

Ruoasta voi, saa ja pitää nauttia ja se, että syö terveellisesti, sen ei tarvitse tarkoittaa

kärsimystä, kieltäytymistä, tiukkoja sääntöjä, vaan tärkein kriteeri on, että siitä mitä ja

miten syöt, tulee hyvä olo, että tunnet voivasi hyvin. 

Ravinnon suhteen tällä kurssilla, voit valita kahdesta vaihtoehdosta: 

Ensimmäinen on se, että joka päivä käydään läpi pieniä ravintoon liittyviä asioita 

-> hyvin vähän sitä, että mitä kuuluu terveelliseen ravintoon (uskon, että tiedät jo) 

-> pääasiassa sitä, että miten terveellisen ruokavalion noudattaminen onnistuu arjessa:

esim. mitä pieniä helppoja muutoksia voit tehdä, hyviä välipaloja, miten pidät vatsan

ja suoliston tyytyväisenä, miten pärjäät mielitekojen kanssa, miten opit kuuntelemaan

omaa kehoa paremmin 

-> eli päivä päivältä, pienissä paloissa, pienin parannuksin eteenpäin 

-> apuna reseptivihko, jonka pääset lataamaan videon alta eli voit sieltä valikoida mitä

hyvää ja terveellistä tänään voisikaan syödä 

Toinen vaihtoehto

-> sinulla on valmis ruokasuunnitelma kahdelle viikolle, joka on pääosin koottu

reseptivihkon resepteistä eli jos haluat, voit noudattaa kurssiviikkojen ajan tarkkaa

suunnitelmaa 

-> mutta ei ole pakko, vaan voit tehdä ruokavalioon pieniä, päivittäisiä parannuksia 

-> jos sinusta tuntuu, että on helpotus, kun ei tarvitse miettiä, vaan voit seurata

valmista ohjelmaa, ota silloin käyttöön valmis suunnitelma, mutta samalla pidä silmät

ja korvat auki ja mieti omaa ruokavaliota, mistä tulee hyvä olo, mikä sinulle sopii,

millainen ruokarytmi, millaiset ruoat tuo hyvän olon 



jos syke nousee, ok 

jos tulee hiki, ok 

jos haluat pitää välissä hengähdystauon, sekin on ok 

-> jotta sitten kahden viikon päästä, kun kurssi on ohi, pystyt edelleen jatkamaan

terveellisen ruokavalion noudattamista 

Kaikki reseptivihkon reseptit ovat maidottomia ja gluteenittomia 

-> onko se ainoa oikea tapa syödä, ei välttämättä 

-> todella monella vatsa ja suolisto rauhoittuu, kun vähennetään varsinkin vehnän,

lehmänmaitotuotteiden ja myös sokerin käyttöä 

-> joten kokeile, maistele ja kuulostele, miten sinulle sopii 

-> jos siellä on käytetty mantelimaitoa tai kauramaitoa ja haluat pistää kermaa, laita 

-> mutta jos huomaat, että aiheuttaa kuplintaa vatsassa tai turvottaa, on tosi paljon

hyviä ja kivoja vaihtoehtoja 

Treenit 

Treeneissä voit tehdä kaiken ilman välineitä, oman kehon painolla tai joissain liikkeissä

voit ottaa mukaan pienet käsipainot, jos sellaiset löytyy kotoa tai kaksi vesipulloa tai

muuta käteen sopivaa painoa. 

Mutta painot ei ole välttämättömät, voit tehdä kaiken tehokkaasti oman kehon

painolla.

Voit laittaa videon päälle ja jumpata mun kanssa. 

Mihin toivon, että kiinnität erityistä huomiota, kun teet treenejä, on hyvä tekniikka.

Ei ole niin tärkeää, miten nopeasti teet liikkeet tai miten monta toistoa, ennemmin

laatu kuin määrä. 

Treenit kannattaa tehdä päivän kunnon mukaan ja tarvittaessa voit muokata niitä

itsellesi parhaiten sopiviksi. Annan videoilla vaihtoehtoja liikkeisiin ja kannattaa

kuunnella omaa kehoa. 

Muista treenin aikana hengittää mahdollisimman syvään ja rauhassa ja nautiskele

siitä, että teet hyvää keholle. 

Pidä myös mielessä nämä: 

- Jokaisesta tehdystä toistosta ja treenistä voi olla ylpeä! Vaikka kaikki ei vielä tänään

sujuisi oppikirjan mukaan, voit taputtaa itseäsi olkapäälle sen kunniaksi, että olet

mukana matkalla kohti parempaa kuntoa! 

- Tarvittaessa voit pitää liikkeiden ja kierrosten välissä hengähdystaukoja. Kun vedät

pari kertaa syvään happea, jaksat taas muutaman toiston eteenpäin. Kun kroppa saa

happea, jaksat treenata paremmin! 

- Jos olet vasta aloittelija tai edellisestä jumppakerrasta on taukoa, voi treenejä

keventää vähentämällä joko toistomääriä tai kierroksia. 

- Helppo tapa keventää treenejä on jättää kaikki hypyt aluksi pois ja tehdä liikkeet

askeltaen. 



Ryhdy hommiin 

Palaamme ravintoasioihin huomenna ja kurssin aikana puhutaan lisää mm.

tavoitteesta, motivaatiosta ja muusta, joka auttaa ylläpitämään innostusta kurssin

jälkeenkin. 

Mutta nyt on aika alkaa tuumasta toimeen ja tehdä ensimmäinen treeni. 

Ennemminkin verryttely, saadaan veri kiertämään, happi kulkemaan kehossa. 

Lopputuloksena on virkeä, energinen, innostunut olo. 

Liian usein sorrutaan ylianalysointiin: milloin olisi sopiva hetki aloittaa, onko tänään

liian väsynyt, ehdinkö oikein, pitäisi tehdä sitä ja tätä. 

Kuitenkin ainoa tapa päästä eteenpäin, saada tuloksia, on aloittaa. 

Siksi suosittelen, että sen enempää miettimättä teet ensimmäisen treenin nyt. 

Tärkeää on, kun olet tehnyt tämän ensimmäisen treenin, nosta kädet ilmaan ja tee

valtavan isot tuuletukset sen kunniaksi, että olet päässyt alkuun. Sitä kannattaa

juhlistaa!

Lupaatko tehdä niin? 

Aivan liian vähän ja harvoin annetaan tunnustusta itsellemme, juhlistetaan

edistysaskeleita, vaan ennemmin pienennetään ja lasketaan itseämme alaspäin (eihän

tässä vielä olla kunnossa, en tiedä onnistunko tälläkään kertaa).

Ei niin, vaan anna itsellesi täysi tunnustus, kun olet tehnyt ensimmäisen treenin,

lupaatko? 

Se on iso ja tärkeä askel eteenpäin.

eli nyt jumppatrikoot jalkaan ja pistä ensimmäinen treenivideo käyntiin! 


