
Hyvinvoinnin digivalmentajan, Digivalkun
käyttökoulutus  

Tue digisti – hyvinvoinnin valmennuspäivä 29.11.2018 

Maaret Rutanen, projektipäällikkö/lehtori, Merja Kurunsaari, projektiasiantuntija/ lehtori,       
Jonna Salmijärvi, projektiasiantuntija/uusmediasuunnittelija/ Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 

Jyrki Saarela, projektiasiantuntija/ aikuisliikunnan kehittäjä, Keski-Suomen Liikunta ry
jamk.fi/eboss



Sisältö
• Teoreettiset periaatteet, prosessi, tavoitteet
• Kehittämisprosessi, tekniset ratkaisut
• Liikunnan ja aktiivisuus, rannekkeet, valmentaja
• Stressi, uni ja rentoutuminen, sovellukset, treenit 

valmennettavat 
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Teoreettiset periaatteet 
• Valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujaa 

tarkastelemaan hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti, 
etsimään oleelliset muutoskohteet, motivoitumaan 
muutosten tekemiseen sekä tekemään 
henkilökohtaisia muutoksia 

• Hyväksymis- ja omistautumisterapian 
hyödyntäminen: arvojen, tärkeiden asioiden 
tunnistaminen, tietoisuustaitojen harjoittelu, 
suhtautuminen ärsykkeisiin  psykologinen joustavuus

• Motivoiva lähestymistapa: motivaation herättäminen, 
muutostarpeen oivaltaminen keskusteluissa, 
harjoituksissa: kannustaminen, aktiivinen                                    
kuuntelu, palaute, empatia
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Prosessi
• Valmennuksen osiot: orientaatio, hyvinvointitreenit, 

ylläpito 
• Yksittäiset tapaamiset – 3-4 kk pituinen prosessi
• Yksilötyöskentelyä – yksilö/ryhmätyöskentelyä 
• Verkossa, kontaktitapaamisina, yhdistelmänä 
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Tavoitteet 
• Alkukeskustelussa – kontaktina, jos mahdollista, lomake 

tukena: elämäntilanne ja elämäntavat 
• Tavoite konkreettiseen muotoon – apuna GAS-

menetelmä: mitattavaan muotoon lähtötaso- reilusti yli 
tavoitteen – lomake tukena 

• Tavoitteen tarkastelu väli- ja loppukeskustelussa –
kontaktina tai etänä 
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Verkkovalmennuksen työstämisprosessi
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Tuotantotiimin 
tapaamiset 
(1+4 hlö)

Kahdenkeskiset 
tapaamiset 
(1+1 hlö)

Koko tiimin 
tapaamiset 
(1+4+9 hlö)

Valmennusjaksot

Kokemusten 
läpikäynti/palaute 

(1+4+9 hlö)



Jyrki Saarela
Aikuisliikunnan kehittäjä, Keski-Suomen Liikunta ry

jyrki.saarela@kesli.fi, p. 0456503771

Liikunnan ja 
aktiivisuuden 
tukeminen, rannekkeet

Valmentajan kokemus



Orientaatio

Tapahtumat, toimintapäivät 
• TOIMINNALLISUUS
• Liikkuminen jokseenkin neutraalia tekemistä johon on 

totuttu osallistumaan. (koululiikunta luonut pohjan)
• Jotakin poikkeavaa, ”uutta”, kaikille suht helppoa, 

mutta haastaa. 
• (Pallo)pelit, leikit/ryhmäytymistehtävät, taito- ja  

tarkkuustehtävät, kehonhallinta, mobiilisovellukset,
VR –pelit.



Orientaatio

”Vuorovaikutusta, 
Nolaamatta ketään”
”Vaikealtakin 
näyttävä tehtävä  
voi onnistua 

”Tuetaan  
minäpystyvyyttä”

”Tarjolla 
elämyksi
ä”



Hyvinvointitreenit
• Aktiivisuusrannekkeet,

testit, liikuntainterventiot, appsit…

• Käyttökoulutukset . (puhelimen tallennustila, sähköpostit, 
salasanat…)

• Löytyykö yhteys omaan tavoitteeseen?
• Vertaistuki (tekninen tuki + viestittely, mobiili)
• Pojat vs. tytöt
• Arkiliikunta vs. kuntoilu (tehot ja määrät itse määrittävät –

tulos?)
• Elämyksellisyys (mm. luontoliikunta)
• Apsien elinkaari? Sovelluksen pitää osua just kohteeseen 

+ joku neuvoo miten hyödyttää just sinua!!



Hyvinvointitreenit

”Teknisen 
mittaamisen” 
rajoitukset!!

Mitä tunsin, koin, 
vuorovaikutin?

Mikä on riittävä panostus 
jotta kehitystä voi tulla?

Lähtötaso, 
suunnitelma, 
toteutus!



Ylläpito

Omatoimisuus, säännöllisyys

• ”Minun näköistä” liikkumista.
• Positiivinen kokemus: Tunne, ”hyvä olo”, ”hyvä mieli”, 

sosiaalinen hyväksyntä, mitattavat tulokset.
• Oikeat päälinjat – Joustavuus!
• Valmentajan tapaaminen luo ”positiivisen paineen”,

mutta tarjoaa myös henkilökohtaisen tuen kun kohtaat 
aidosti etkä ”lyttää”.



Ylläpito
Tunnistaa mikä 
kyseisissä 
tavassa  liikkua 
on se ”Minun 
juttu”

Fyysiset tulokset 
liikkumisen kautta 
tulee pidemmällä 
aikajänteellä.

”Ei  tarjota 
pikavoittoja”, mutta 
”hyvä mieli voi tulla 
jo ensimmäisellä 
kerralla!



Treenit

• Tärkeintä on asettaa riittävän konkreetti ja pieni tavoite ja 
sen seuranta

• Valita kaikki treenit tai 1-2 merkityksellistä
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Hyvinvointia tukevat sovellukset



Hyvän ja terveen elämän kolme tärkeää elementtiä
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Hengitys


