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Tervetuloa käyttämään  
mCoach -etävalmennustyökalua! 
 
mCoach soveltuu useille alueille kuten terveys- ja hyvinvointivalmennukseen, 
tavoitteelliseen kuntoiluun, ravintovalmennukseen, työnohjaukseen ja käyttäytymisen 
aktivointiin psykoterapiassa. Sen avulla voit laatia räätälöityjä valmennusohjelmia 
asiakkaillesi. 
 
Valmennettavat voivat kirjata edistymisensä tehtävissä, jolloin etenemistä on helppo 
seurata. Voit muokata valmennusohjelmaa helposti ja viestitellä asiakkaidesi tai 
valmennustiimin kanssa. Valmennettavasi saavat muistutuksia, palautetta ja kannustusta. 
mCoach soveltuu sekä yksilö- että ryhmävalmennukseen, ja laadukkaamman 
valmennuksen lisäksi se helpottaa myös asiakashallintaa. 
 
mCoach on suunniteltu ammattimaiseen valmennukseen, jossa valmentaja suunnittelee ja 
ohjaa valmennuskokonaisuuden. Se tehostaa valmentajan ja valmennettavan 
kommunikointia ja tuo valmentajan tuen arkeen tapaamisten välille. mCoach mahdollistaa 
myös vaikuttavuuden mittaamisen.  
 
Työkalua ei ole suunniteltu itsevalmennukseen ilman valmentajaa. 
 
Käyttö onnistuu kaikilla älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla sekä internetselaimen että 
sovellusten kautta. 
 
Kiitos, että valitsit mCoachin valmennuksesi työkaluksi! Toivotamme sinulle ja 
valmennettavillesi antoisia hetkiä yhteisellä valmennusmatkallanne.   

Terveisin Movendos-tiimi   
   
 
 
 
Sisäänkirjautuminen palveluun osoitteessa login.movendos.com 
Tuotetuki, kysymykset ja kommentit: support@movendos.com 

Tuotetuki, kysymykset ja kommentit:   
support@movendos.com   
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Kirjautuminen palveluun  
 
 
Kirjaudu tunnuksillasi palveluun osoitteessa    
login.movendos.com    
   
mCoach-palvelussa on kolmenlaisia tunnuksia:    

n ”coach” (valmentaja)   

n ”user” (valmennettava)    

n ”supervisor” (ylläpitäjä)   
   
Ylläpitäjä voi luoda uusia tunnuksia valmentajille ja 
valmennettaville. Valmentaja voi luoda uusia 
tunnuksia valmennettaville. Jos olet valmentaja ja 
sinulla ei ole tunnuksia, ota yhteyttä mCoach- 
ylläpitäjäänne.      

   
Palvelun opastuskierros käynnistyy ensimmäisellä käyttökerralla automaattisesti, ja sen 
jälkeen painamalla kysymysmerkkiä palvelun oikeassa yläkulmassa. Kierros näyttää sinulle 
ohjelman tärkeimmät ominaisuudet ja opastaa käyttämään niitä.  
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Etusivu   
 
 

 
 
 
mCoach-palvelun etusivulla näet yleiskuvan omista valmennettavistasi. Etusivulla näkyy 
asiakkaiden nimi, käynnissä olevien valmennustehtävien lukumäärä, valmennuksen 
voimassaoloaika ja valmennusryhmät. Lisäksi näet helposti kunkin valmennettavan 
aktiivisuustason (hymynaama), uusien viestien lukumäärän ja päivän, jolloin asiakas on 
tehnyt viimeisimmän merkinnän. Aktiivisuuden mittaustavasta löydät tarkempaa tietoa 
luvusta ”Etenemisen seuraaminen”.  
 
Painamalla kirjekuorta pääset lukemaan valmennettavaltasi tulleita viestejä ja kirjoittamaan 
viestejä. Numero kertoo lukemattomien viestien määrän. Näet myös osiosta ”uudet viestit” 
ne viestiketjut joissa on uusia viestejä.  Klikkaamalla viestilaatikkoa pääset avaamaan 
viestiketjun ja voit lukea uudet viestit ja kirjoittaa viestejä.   
”Tapaamiset” osiossa näet ilmoitukset lähiajan tapaamisista valmennettaviesi kanssa.   
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Ylävalikosta pääset Movendos-palvelun eri osiin:   

n Tapaamiset: Tapaamiset valmennettaviesi kanssa   

n Tehtävät: Tehtäväkirjasto, jonka avulla voit laatia valmennustehtäviä   

n Viestit: Viestintä valmennettaviesi kanssa   

n Käyttäjähallinta: Tiedot kaikista valmennettavistasi. Täältä luot myös uudet 
valmennettavat   

n Ryhmät: Valmennusryhmien luominen ja muokkaaminen  

n Profiili: Kuvasi, omat tietosi ja toivomasi asetukset ilmoitusten osalta   

 

Käyttäjähallinta   
 

 
   

Näet listan valmennettavistasi ja luot uusia valmennettavia ylävalikon valinnasta 
”Käyttäjähallinta”. Lista näyttää kaikki valmennettavasi, mukaan lukien myös ne joiden 
valmennus ei ole tällä hetkellä aktiivinen.  Voit rajata hakua eri tavoin valikkojen avulla. 
”Yritys”-valikosta voit valita jonkun tietyn asiakasyrityksesi valmennettavat. ”Valmentaja”-
valikon avulla voit valita näkyviin tietyn valmentajan kaikki valmennettavat. 
Valmennettavat voivat kuulua ryhmään, ja ”ryhmä”-valikon avulla voit rajata haun 
näyttämään vain tietyn ryhmän jäsenet. ”Valmennuksen tila”-valikosta voit valita 
näkymään aktiivisessa valmennuksessa olevat, ne jotka eivät tällä hetkellä ole 
valmennuksessa tai kaikki asiakkaat. Lisäksi ”vapaa tekstihaku”-kentän avulla voit hakea 
nimen tai ryhmän perusteella valmennettavia. Haun rajaus on aina voimassa, kun kentässä 
on tekstiä. Poista teksti, niin myös hakurajaus poistuu. Painamalla asiakkaan rivillä 
viimeisenä olevaa kynäkuvaketta pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan valmennettavan 
profiilitietoja.  
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Pääset profiiliin myös etusivun kautta klikkaamalla valmennettavan laatikkoa. Profiili 
sisältää valmennusohjelman perustiedot, valmentajat, ryhmät joihin valmennettava kuuluu, 
muut asetukset (esim. kieli) ja valmennettavan henkilötiedot. Kullakin valmennettavalla voi 
olla yhtä aikaa useita henkilökohtaisia valmentajia ja ryhmävalmentajia. Profiilisivulta voit 
myös halutessasi poistaa pysyvästi asiakkaan tiedot.   
 
 

   

 

Uuden valmennettavan luominen 
   
Painamalla ”Lisää uusi käyttäjä” aloitat uuden valmennettavan luomisen. Uutta 
valmennettavaa luotaessa kysytään valmennusohjelman perustiedot, valmentajat, ryhmät, 
asiakkaan henkilötiedot ja käyttäjätilin asetukset.    
On hyvä heti merkitä valmennukselle alku- ja loppuajat sekä valita valmentaja tai 
valmentajat. Valmennettavan voi myös halutessaan liittää valmennusryhmään. 
Valmennusryhmistä enemmän tietoa seuraavassa luvussa (”Ryhmät”). Usein 
valmennukseen kuuluu tietty ennalta sovittu määrä puheluita tai tapaamisia. Näiden 
määrän voi halutessaan merkitä asiakastietoihin. Voit seurata myös tapaamisten toteumaa, 
jos käytät Tapaamiset -toimintoa ja merkitset tapaamiset pidetyiksi.    
Käyttäjätilin asetuksissa annat käyttäjätunnuksen. Asiakas voi aina kirjautua järjestelmään 
käyttäen joko käyttäjätunnustaan tai sähköpostiaan.  Perustiedoista etunimi, sukunimi ja 
käyttäjätunnus ovat pakollisia tietoja.  Sähköposti on myös hyvä asettaa, koska ilman sitä 
salasanaa ei voida palauttaa sähköpostitse. Asiakas voi käyttää mCoachia myös ilman 
sähköpostiosoitetta, mutta suosittelemme sähköpostin käyttöä.    
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Tilin aktivointi ja salasana  

Käyttäjälle voi antaa käyttöoikeudet kahdella tavalla:   

a. Annetaan käyttäjätunnus, asiakas saa sähköpostissaan linkin palveluun ja asettaa 
itse salasanan. mCoach lähettää automaattisesti viestin asiakkaan sähköpostiin. 
Viesti sisältää henkilökohtaisen linkin, jonka avulla asiakas voi asettaa salasanan 
ja ottaa mCoachin käyttöön. Jos on valittu ”Haluan, että aktivointiviesti lähetetään 
automaattisesti tallentaessani käyttäjäprofiilin”, asiakkaalle lähtee heti profiilin 
tallennuksen jälkeen viesti ja linkki mCoachiin. Jos tätä ei ole valittu, voit lähettää 
myöhemmin aktivointiviestin haluamaasi aikaan asiakkaan profiilisivulle 
ilmestyvää ”Lähetä nyt” nappia klikkaamalla.   
 

b. Valmentaja antaa mCoach ohjelmassa sekä käyttäjätunnuksen että salasanan ja 
toimittaa ne asiakkaalle esimerkiksi kirjeessä tai kasvokkain. Tällöin asiakkaalla ei 
tarvitse olla sähköpostia käytössään. Asiakas muuttaa oman salasanansa 
ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.   

   

   

Aktivointiviestin lähettäminen myöhemmin:   
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Ryhmät 
   
mCoach-ohjelmassa valmennettavalla voi olla yksi tai useampi henkilökohtainen 
valmentaja. Asiakas voi myös kuulua yhteen tai useampaan valmennusryhmään.  
Ryhmällä voi myös olla yksi tai useampia ryhmävalmentajia. Asiakkaalla ei ole pakko olla 
henkilökohtaista valmentajaa. Asiakkaan profiilisivulla voit milloin tahansa lisätä tai poistaa 
valmentajia. Ryhmän valmentajat asetetaan ylävalikon ”Ryhmät”-valinnasta.   

• Henkilökohtainen valmentaja: Asiakkaan oma valmentaja. Asiakkaalla voi olla useita 
valmentajia, jotka voivat muodostaa yhdessä moniammatillisen valmennusryhmän 
(esim. psykologi, ravintovalmentaja, kuntovalmentaja). Valmennustiimi voi 
valmennuksen aikana muuttua, ja valmentajia voi poistaa ja lisätä.     

• Ryhmävalmentaja: Valmentaa koko ryhmää. Ryhmävalmentajiakin voi olla useita ja 
valmennustiimin kokoonpano voi muuttua.   

Kaikki ryhmälle tai asiakkaalle asetetut valmentajat näkevät asiakkaiden tiedot, voivat 
lisätä tehtäviä ryhmälle tai yksilölle sekä viestiä ryhmän ja yksilön kanssa. Valmentajat 
voivat viestiä myös keskenään. Asiakas näkee omissa profiilitiedoissaan kaikki omat 
valmentajansa sekä ryhmät joihin kuuluu. Asiakkaan profiilissa valmentajat on listattu 
erikseen henkilökohtaisiksi tai ryhmävalmentajiksi. Asiakas voi lähettää viestejä kaikille 
valmentajilleen, jolloin viestit menevät sekä henkilökohtaisille että ryhmävalmentajille. 
Asiakas voi myös nimellä lähettää viestejä erikseen yhdelle tai useammalle 
valmentajistaan.  
   
Ryhmille voi antaa myös ryhmätehtäviä, jolloin kaikki ryhmään kuuluvat valmennettavat 
saavat saman valmennustehtävän. Tästä lisää myöhemmin luvussa ”Ryhmätehtävät”.   
mCoach mahdollistaa tehokkaiden moniammatillisten valmennustiimien rakentamisen, 
ryhmävalmennuksen sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksen yhdistämisen eri tavoin.    
Ryhmiä voi käyttää usealla tavalla. Esimerkiksi kaikki asiakasyrityksen valmennuksessa 
olevat asiakkaat voi laittaa kuulumaan samaan ryhmään (”Rakennusfirma Oy”). Tällä 
hakusanalla voi sitten hakea valmennettavien listasta kaikki Rakennusfirman asiakkaat tai 
lähettää viestin kaikille heille. Valmennettavat voivat kuulua yhtä aikaa kuulua useisiin 
ryhmiin. Rakennusfirman Matti Makkonen voi lisäksi kuulua ”Painonhallitsijat” ryhmään.   
”Ryhmät” sivulta näet kaikki valmennusryhmät ja niiden valmentajien ja valmennettavien 
määrät    
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”Lisää uusi ryhmä” napista pääset luomaan uuden ryhmän, ja painamalla kynäkuvaketta 
pääset muokkaamaan olemassa olevan ryhmän asetuksia.  
   

   
 

Voit muokata ryhmän asetuksia omien valmennustarpeidesi mukaan.    

• ”Asiakkaat voivat lähettää toisilleen viestejä ja näkevät toistensa nimet”: Asiakkaat 
ja valmentajat voivat lähettää viestejä koko ryhmälle ja näkevät kaikkien 
ryhmäläisten nimet. Asiakkaat voivat vastata ryhmälle ja viestiä valmentajien 
kanssa. Valmentaja voi antaa ryhmäläisille tehtäviä. Tämä sopii esimerkiksi 
ryhmävalmennukseen, jossa asiakkaiden toivotaan tsemppaavan toisiaan. Tämä on 
laajin ja avoimin ryhmävalmennuksen muoto mCoach -ohjelmassa.   

• ”Asiakkaat eivät voi lähettää toisilleen viestejä mutta näkevät toistensa nimet”: 
Valmentaja voi viestiä koko ryhmälle, asiakkaat voivat viestiä valmentajalle mutta 
eivät koko ryhmälle. Valmentaja voi antaa ryhmätehtäviä. Tämä sopii tilanteisiin, 
jossa ryhmä tuntee toisensa (esimerkiksi yritysryhmä), mutta valmentaja haluaa 
rajoittaa asiakkaiden välistä ryhmäkeskustelua.   
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• ”Asiakkaat eivät voi lähettää toisilleen viestejä eivätkä näe toistensa nimiä”: 
Valmentaja voi viestiä koko ryhmälle, ja asiakkaat voivat viestiä valmentajalle, 
mutta eivät koko ryhmälle. Valmentaja voi antaa ryhmätehtäviä. Tämä sopii 
tilanteisiin, jossa ryhmä ei tunne toisiaan tai henkilöiden yksityisyyden suojaaminen 
on muuten tärkeää.   

• ”Infoviestiryhmä”: Tarkoitettu pelkästään yksisuuntaisten ryhmäviestien 
lähettämiseen. Ryhmäläiset eivät tiedä keitä kuuluu ryhmään, eikä heille kerrota 
että he kuuluvat ryhmään. Asiakkaat eivät voi vastata infoviesteihin. 

 
 

Muistutukset   
 
mCoach-ohjelma lähettää sähköpostin kautta automaattisesti valmennettavalle 
muistutuksia sähköpostin kautta. Muistutukset tulevat näkyviin myös mCoach -palvelussa. 
Kätevin tapa muistutusten hyödyntämiseen on maksuttoman mCoach-sovelluksen 
lataaminen Google play-kaupasta tai Apple storesta. Sovellukset tuovat myös muistutukset 
älylaitteen näytölle. 

Muistutuksia voi asettaa:   

a) asiakkaan profiilisivun kautta. Täältä voit asettaa muistutukset kaikkien tehtävien 
päättymisestä, tapaamisista, viesteistä ja uusista dokumenteista. Asiakas voi myös 
itse muuttaa näitä asetuksia  

b) tehtäväkohtaisen muistutuksen voi määrittää jo tehtävän luontivaiheessa tai 
jälkikäteen  ”Valmennusohjelma”-sivun tehtäväeditorin kautta. Voit asettaa 
jokaiselle valmennustehtävälle erikseen monipuolisia muistutuksia. Tästä enemmän 
luvussa ”Valmennustehtävän luominen” 

Sekä asiakas että valmennettava voivat halutessaan ottaa muistutukset pois käytöstä ja 
muokata muistutusaikoja sekä muistutusviestien sisältöä. Myös valmentaja saa 
halutessaan sähköpostiinsa automaattisia ilmoituksia kokouksista valmennettavien 
kanssa, tapaamisista ja uusista viesteistä. Nämä ilmoitukset voi asettaa päälle 
valmentajan käyttäjätiedoista.   
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Päättyvistä tehtävistä muistuttamisen avulla valmennettava voi ennen tehtävän päättymistä 
käydä tarkistamassa, että tehtävän merkinnät ovat ajan tasalla. Valmentaja voi 
halutessaan jatkaa tehtävän kestoa tai määrätä uuden tehtävän päättyneen tilalle.    
Joissakin tehtävissä (esimerkiksi liikuntapäiväkirja) asiakas voi itse muokata 
suunnitelmaansa ja tavoitettaan. Valmentaja voi halutessaan saada ilmoituksen kun 
valmennettava on muokannut tehtävää.   
 
Valmentaja saa automaattisesti sähköpostin neljä päivää ennen valmennettavan 
valmennusohjelman päättymistä. Kun valmennusohjelma on päättynyt, valmennettavalle ei 
voi enää lisätä uusia tehtäviä eikä valmennettava voi kirjata suorituksia tehtäviinsä. 
Valmentaja voi lisätä valmennusaikaa muuttamalla valmennuksen päättymispäivää.   
Sähköpostien sisältö voidaan asettaa laajaksi tai rajatuksi. Rajatussa sisällössä 
sähköpostiviesteissä ei ole esimerkiksi ollenkaan mainittu tehtävien nimiä. Rajattua sisältöä 
voidaan käyttää, mikäli tehtävät ovat hyvin luottamuksellisia ja sähköpostin kautta ei 
haluta välittää mitään tietoa valmennuksen varsinaisesta sisällöstä.   
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Valmennustehtävän luominen  
  
mCoach-työkalussa valmennus jaetaan pieniin toistuviin tehtäviin, joiden etenemistä 
seurataan ja valmennettavaa motivoidaan palautteen, kannustuksen ja muistutusten avulla. 
Tehtävät voivat liittyä esimerkiksi uusien terveellisten tapojen muodostamiseen 
(”Aamupuuro joka aamu”, ”Käytä portaita toimistolla päivittäin”), painon seurantaan, 
viikoittaisen liikuntaohjelman noudattamiseen tai terveyspäiväkirjan pitämiseen.    
 
Valmennustehtäviä voi luoda valmennettavan profiilissa, ylävalikon kohdassa ”Tehtävät”, tai 

olemassa olevalle ryhmälle kohdassa ”Ryhmät”.   
Valmentaja laatii valmennettavien tehtävät 
tehtäväpohjien avulla. Päiväkirjan voi muokata 
vaikkapa tunnepäiväkirjaksi muokkaamalla 
tehtäväpohjan kuvaustekstiä mieleisekseen. 
Syntyneen tunnepäiväkirjatehtävän valmentaja voi 
tallettaa omaan tehtäväkirjastoonsa.   
   
Tehtäväpohjat on jaettu kansioihin. ”Movendos-
tehtäväpohjat” kansio sisältää Movendos Oy:n 
kehittämät perustehtäväpohjat ja esimerkkejä 
niiden käytöstä. Pohjia on luotu valmennuksen eri 
osa-alueille. Kansioon ”organisaatiosi 
tehtäväpohjat” voit koota itse luomiasi 
tehtäväsisältöjä. Omia tehtäväpohjiasi voit siirtää 
raahaamalla kansiosta toiseen.   
   
Tehtäväpohjien käytöstä lisää luvussa 
”Tehtäväpohjat ja niiden käyttö”.   
   
Tehtäväkirjasto löytyy ylämenun valikosta 
”Tehtävät”.   
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Esimerkki: Stressipäiväkirjan luominen   
 
Valitaan ylävalikosta ”Tehtävät”. ”Movendos tehtäväpohjat” näyttää kaikki tehtäväpohjat, 
joiden perusteella voit luoda omia tehtäviäsi. ”Organisaatiosi tehtäväpohjat” näyttää sinun 
ja muiden oman organisaatiosi valmentajien luomat tehtäväpohjat. Valitaan ”Päiväkirja”. 
Päiväkirjan tehtäväpohja aukeaa muokattavaksi.  
  

   

Tehtävällä on oletuksena nimi ”Päiväkirja”. Tämä on se nimi, jonka  
valmennettava näkee tehtävänsä otsikkona etusivullaan. Muutetaan 
nimi paremmin kuvaavaksi Stressipäiväkirjaksi. Lisätään 
tarkempaan kuvaukseen tietoa tai ohjeistuksia tehtävään liittyen. 
Tämän jälkeen valitaan kenelle tehtävä annetaan. ”Ryhmät”-valikon 
avulla voit antaa tehtävän yhtä aikaa koko valmennusryhmällesi. 
Rastimalla kohdan ”Tallenna myös tehtäväpohjaksi…” viet laatimasi 
Stressipäiväkirjan kirjastoosi ja voit käyttää sitä myös muiden 
valmennettavien tehtävänä jatkossa.   
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Kun täytät tehtäväpohjaa, näkyviin tulee uusia kenttiä. Kaikilla tehtävillä on ajastus. 
Kalenteripäivät näyttävät aikavälin, jolla tehtävä on voimassa. Voit vaihtaa aikavälin 
haluamaksesi.  
   
Tehtävillä on myös toistuvuus. Tämä kertoo kuinka usein valmennettavan toivotaan 
tekevän tehtävän, ja kenttä on tehtävän luontivaiheessa pakollinen. Valitaan ”aina kun 
haluat”. Tällä valinnalla valmennettava voi täyttää päiväkirjaa milloin haluaa. Eri tehtävillä 
on eri toistuvuusvaihtoehtoja, ja tehtävän hymynaama huomioi toistuvuussuosituksen. 
Tehtävillä voi olla seuraavia toistuvuuksia:   

n ”Aina kun haluat”: valmennettava voi tehdä milloin haluaa ja niin monta kertaa kuin 
haluaa   

n ”Joka päivä”: tehdään joka päivä   

n ”Joka viikko”: joka viikko, lisäksi voi asettaa kuinka monta kertaa viikossa   

n ”Joka viikko määrättyinä päivinä”: haluttuina viikonpäivinä   

n ”Tee ohjelman aikana N kertaa”: tehdään N (vaikkapa 5 tai 7) kertaa valmennuksen 
aikana. Esimerkki: kokeile spinningiä kolme kertaa. (Matematiikan kielellä N on 
”mikä tahansa kokonaisluku” J )  

n ”Määrättyinä päivämäärinä”: tehdään tiettyinä kalenteripäivinä, vaikkapa 
sulkapalloa 23.4. klo 19  
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Toista -valinnasta tulee tehtävälle asettaa toistuvuus, muuten tehtävää ei voi tallentaa. 
”Tallenna” nappi on sivun alalaidassa.   
Tehtäville voi lisäksi asettaa muistutukset. Jos muistutusasetus on päällä, valmennettava 
saa muistutuksia tehtävästä. Muistutuksiin voi halutessaan kirjoittaa henkilökohtaisen 
muistutusviestin, esimerkissä ”Muistithan tällä viikolla stressipäiväkirjan”. Muistutukselle voi 
asettaa haluamansa viikonpäivän ja ajan, esimerkissä muistutus tulee joka perjantai 20:00. 
Muistutuksia voi olla joka tehtävälle useita. Lisää muistutuksia voi luoda painamalla ”Lisää 
uusi muistutus” -nappia.  

 

 
  

   

Valmennettava voi myös itse säätää muistutuksia haluamallaan tavalla tai ottaa ne pois 
käytöstä. Jos valmennettavan käyttäjätiedoissa on asetettu päälle tehtävien 
sähköpostimuistutus, valmennettava saa muistutukset tehtävistä myös sähköpostiinsa. 
Sähköpostiviesteissä olevaa linkkiä painamalla valmennettava pääsee tekemään kirjauksia 
tehtäviinsä.   

Useimmissa tehtävätyypeissä valmennettava voi myös muokata ja muuttaa aiempia 
kirjauksiaan. Kun tehtävä on tallennettu, se tulee osaksi valmennettavan 
valmennusohjelmaa ja näkyy asiakkaan näkymässä alla olevan mukaisesti.  
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Painamalla palkkia valmennettava voi avata tehtävän, merkitä siihen tuloksia, seurata 
etenemistään ja muokata tehtävän muistutuksia.   
Valmentaja pääsee valmennettavansa valmennusohjelmaan etusivun kautta. Etusivulla on 
lista kaikista valmennettavista. Klikkaamalla palkkia, jossa on valmennettavan nimi, pääsee 
Asiakassivulle, jossa voi katsoa ja muokata valmennettavan valmennusohjelmaa, tehtäviä 
ja kalenteria. Luomamme stressipäiväkirja näkyy nyt valmennettavan tehtävänä.   

Tehtävän tarkastelu asiakassivulla   
Valmentajan asiakassivulla (valinnalla ”valmennusohjelma”) näet kaikki käynnissä olevat, 
menneet ja tulevat valmennustehtävät ja niiden tulokset. Kalenteri näyttää vihreällä 
merkillä, koska valmennettava on tehnyt tehtävän.   
Kalenteri näyttää tulokset viikoittain. Mustien nuolien avulla kalenteria voi kelata viikoittain 
eteen- ja taaksepäin. Hymynaama kertoo, kuinka aktiivinen valmennettava on viime aikoina 
ollut.   
  

 
   

Painamalla tehtäväpalkkia näet lisää tietoa tehtävän etenemisestä ja voit muokata sen 
sisältöä. ”Esikatselu” näyttää miltä tehtävä näyttää valmennettavan työkirjassa. 
”Yhteenveto” näyttää tulosten yhteenvedon tähän mennessä ja ”Muokkaa” valinnalla voit 
muokata lennossa tehtävän sisältöä ja säätää muistutuksia. Kun tallennat muokatun 
tehtävän, asiakas näkee sen omassa työkirjassaan muokattuna.   
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Yhteenvedossa voi myös lähettää tehtävään liittyviä viestejä. Myös valmennettava näkee 
yhteenvedon omassa työkirjassaan.   
Kalenterissa harmaalla merkityt päivät tarkoittavat päiviä, joina valmennettavan tulisi tehdä 
tehtävä (tai esimerkiksi ”aina kun haluat” valinnalla kaikki päivät joina tehtävää voi tehdä). 
Sininen taustaväri näyttää, minkä päivän tuloksia ollaan parhaillaan tarkastelemassa, 
esimerkkikuvassa perjantai 14.11. Vasemman yläkulman numero (esimerkissä 2) kertoo 
kuinka monta kertaa tarkasteltavalla viikolla tehtävä on tehty.  
    

   

   

 

”Haamumaisena” näkyvät päivät ovat päiviä joina tehtävää ei voi ollenkaan tehdä, 
esimerkiksi tulevaisuuden päivät. Mikäli on valittu valinnalla ”joka viikko määrättyinä 
päivinä” vaikkapa maanantai suositelluksi päiväksi tehtävälle, maanantai näkyy kalenterissa 
tummemman harmaana ja muut päivät vaaleampana. Viikon muillekin päiville voi tällä 
ajastustavalla kirjata tuloksia, vaikka suositus onkin kirjata ne esimerkissämme 
maanantaille.   
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Tehtäväpohjat ja niiden käyttö 

   
Movendos perustehtäväpohjia on yhteensä yhdeksän erilaista:    

n Perustehtävä   

n Tavanmuodostustehtävä    

n Päiväkirja    

n Viikkoliikuntaohjelma    

n Painontarkkailu   

n Liikuntapäiväkirja    

n Ruokapäiväkirja   

n Askelmittari    

n Vyötärö-lantiosuhteen tarkkailu   
   

Lisäksi kansiossa ”Tehtäväpohjat sisällöllä” on runsaasti esimerkkejä tehtäväpohjien 
käytöstä valmennuksen eri alueilla. Voitte vapaasti käyttää näitä esimerkkejä osana omaa 
valmennustanne, jos haluatte. Toivomme, että ne avaavat myös ajatteluasi siitä, mihin 
kaikkeen muokattavia tehtäväpohjia voi käyttää. Kaikkiin tehtäväpohjiin voi liittää myös 
valmennettavalle näkyviä kuvia, tiedostoja ja webbilinkkejä. Tiedostoon voi laittaa vaikkapa 
pdf-muotoiset jumppaohjeet, joita valmennettava voi seurata.   
 
Kehitämme koko ajan lisää tehtäväpohjia uusiin valmennustarpeisiin.   

Perustehtävä  
  
Perustehtävä on yleiskäyttöinen pohja monenlaisten tehtävien tekemiseen, joissa 
valmennettavalle annetaan ohjeita tehtävän tekemiseen. Valmennettava voi kertoa 
etenemisestään:   

n Merkitsemällä tehtävän tehdyksi (”rasti ruutuun”)   

n Kuvaamalla etenemistään kirjoittamalla tekstiä    

n Ottamalla kuvan tai liittämällä tiedoston   
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Seuraavassa esimerkissä on käytetty Perustehtävä-pohjaa peliriippuvuustestin tekemiseen.  
Tehtävän nimeksi on annettu ”Testaa peliriippuvuutesi” ja tarkempaan kuvaukseen on 
kirjoitettu ohjeita ja webbilinkki itse testiin.   Tehtävän asetuksista on valittu, että asiakas 
voi laittaa rastin ruutuun ja kuvata etenemistään kirjoittamalla tekstiä. Rastille ja 
tekstikentälle on kirjoitettu kuvaavat otsikot. ”Asiakkaan näkymän esikatselu” napista voi 
testata, miltä tehtävä näyttää asiakkaan työkirjassa. 
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Seuraavassa esimerkissä valmennettava kuvaa etenemistään ottamalla valokuvia.   
Perustehtävää voi käyttää hyvin monentyyppisten tehtävien toteuttamiseen. ”Tehtävät” 
kansion hakemistoista saat lisää ideoita siitä, miten voisit soveltaa”Perustehtävää” omassa 
valmennuksessasi.    
Kaikilla tehtävätyypeillä on oma kuvake. Perustehtävän kuvake on pieni lipuke. Kaikissa 
tällä tehtäväpohjalla tehdyissä tehtävissä on sama kuvake, siitä tunnistat mitkä tehtävistä 
käyttävät samaa pohjaa.  
 

 
  

   

Tavanmuodostustehtävä   
 
Uusia tapoja voi luoda toistamalla säännöllisesti toivottua käyttäytymistä. 
Tavanmuodostustehtävä perustuu pienten askelten ajatteluun, jossa tavoitteena on tehdä 
arjessa pieniä muutoksia kohti terveellisempää elämää ja luoda uusia terveellisiä tapoja. 
Tehtävässä muutoksen tapahtumista seurataan intensiivisesti.  Tavanmuodostustehtävät 
ovat tyypillisesti hyvin konkreettisia ja selkeitä, esimerkiksi ”Käytä joka aamu toimistolla 
portaita hissin sijasta”.    
 
Valmennettava kirjaa tehtävässä kuinka hyvin hän on seurannut ohjetta. ”Hyvin” ja ”Melko 
hyvin” ovat molemmat positiivisia suorituksia. Jos valmennettava merkitsee ”En seurannut” 
tai ”Melko hyvin”, hänen olisi hyvä kommentoida esteitään ja miten niitä voisi poistaa.   
Tavanmuodostustehtävälle voi valita monia erilaisia toistuvuuksia. ”Joka päivä” on 
tyypillinen valinta arjen tavoille, mutta tehtävän voi myös kohdistaa vaikkapa vain 
viikonloppuun valitsemalla ”Joka viikko tiettyinä päivinä” ja LA ja SU.    
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Tavanmuodostustehtävän yhteenvetoon on rakennettu pieni peli, jossa valmennettava 
pääsee ”maaliin” ja luo itselleen uuden tavan toistamalla suoritusta riittävän usein. Peli 
näyttää yhteenvedossa tältä:   
 

 
   

Valmentaja asettaa tehtäväeditorissa tarvittavan toistojen määrän, oletusarvo on 21. Aina 
kun valmennettava merkitsee suorituksen tehdyksi, osoitin etenee pykälän kohti maalia. 
Mikäli tehtävä alkaa toistuvasti unohtua, osoitin kääntyy ensin alaspäin ja lähtee sitten 
laskemaan kohti lähtöpistettä. Aina tekemällä kerrankin tehtävän, osoittimen saa heti 
käännettyä ylöspäin ja hymynaaman vaihtuu vihreäksi. ”Tehtävän tekeminen on aina uusi 
alku”. Peli auttaa tekemään tavanmuodostuksesta tavoitteellista toimintaa.   
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Päiväkirja   

Päiväkirja on muokattava pohja päiväkirjalle, jolla voi toteuttaa kaikenlaisia ohjattuun 
kirjaamiseen ja itsereflektioon liittyviä tehtäviä, esimerkiksi tunnepäiväkirjan, 
paniikkipäiväkirjan tai unipäiväkirjan muodossa. Valmennettavalle voi antaa myös vapaat 
kädet päiväkirjan pitoon. Valmentaja ja valmennettava voivat yhdessä keskustella ja viestiä 
päiväkirjan merkinnöistä. Päiväkirjassa tyypillisin toistuvuusvaihtoehto on: ”aina kun 
haluat”.   
  

 
 

  
Päiväkirjaan liittyy myös ”fiilismittari”, jossa asteikko on 1-5. Fiilismittarin käytöstä valmentaja 
ja valmennettava voivat sopia yhdessä. Määrittely on jätetty vapaaksi, jotta mittaria voi käyttää 
monenlaisiin tarkoituksiin. Fiiliksen merkitseminen ei ole valmennettavalle pakollista.   

 

   

Päiväkirjaan voi liittää myös kuvia. Jos valmennettavallasi on käytössä älylaite, on kätevää 
ottaa kuvia suoraan puhelimella ja liittää ne osaksi päiväkirjaa. Tätä voi käyttää vaikkapa 
osana ruokapäiväkirjaa.   
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Liikuntapäiväkirja   
 
Liikuntapäiväkirjan avulla valmennettavalle voidaan luoda liikuntaohjelma. Valmentajan 
lisäksi myös valmennettava itse voi määrittää itselleen ohjelman. Päiväkirjan avulla 
valmennettava voi kirjata ylös kaikki liikuntasuorituksensa ja seurata edistymistään.    
Liikuntapäiväkirjaa voi käyttää myös suunnitelmallisten liikuntaohjelmien toteuttamiseen, 
joissa valmennettavaa ohjataan tarkemmin. Esimerkki: Tehtävän kuvauskenttään on 
kirjoitettu ohjeeksi ”Ma Juoksu (kevyt) 60 min, Ke Jooga, Pe Juoksu (intervalli) 30 min, Su 
Punttisali 60 min”. Valmennettava saa näin viikoittaisen ohjelman harjoittelulleen, mutta voi 
harjoitella joustavasti ja kirjata suorituksia mille päiville haluaa.    

Alasvetovalikosta voi valita suoraan urheilulajeja seuraavista vaihtoehdoista: kävely, 
juoksu, hiihto, uinti, pyöräily, kuntosali, pallopelit, kotityöt, muu. Kohdassa muu 
valmennettava voi itse nimetä harjoituksen vapaasti. Käyttäjä voi lisätä myös omia lajejaan 
mukaan listalle.   
 
Minimissään valmennettava merkitsee urheilulajin. Suorituksista voi tallentaa lisäksi keston, 
fiiliksen, kommentteja, kellonajan, tyypin (aerobinen / anaerobinen), matkan, askeleet, 
kuormittavuuden, kalorit, keskisykkeen ja maksimisykkeen. Lisäksi valmennettava voi 
liittää merkintöihin kuvia. Myös lenkkireitin liittäminen kuvakaappauksella reittisovelluksista 
on mahdollista. Suurin osa näistä on ”lisämerkinnät” valinnan alla. Mitkään näistä 
merkinnöistä eivät ole pakollisia.  
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Alla olevassa esimerkissä valmennettava luo itselleen arkiliikuntaohjelman. Valmentaja on 
nimennyt tehtävän ”arkiliikuntaohjelmaksi” ja pyytänyt tarkemmassa kuvauksessa 
valmennettavaa kirjoittamaan itse itselleen sopivan ohjelman. Kuvauksessa voitaisiin antaa 
myös tarkempia vinkkejä arkiliikunnasta ja vaikkapa liittää linkkejä ja dokumentteja 
mukaan. Kuvauksen voi myös jättää tyhjäksi, koska varsinainen liikuntasuunnitelma on 
mielekkäintä kirjoittaa kenttään ”liikuntasuunnitelma”.  
 

   
   

Tehtäväkohtaisissa asetuksissa on esimerkissä rasti kohdassa ”Valmennettava voi muokata 
tavoitetta ja suunnitelmaa”. Nyt valmennettava voi itse tehtäväkirjassaan säätää 
liikuntaohjelmaansa. Jos tässä ei ole rastia, valmentaja määrittää ohjelman valmiiksi 
kirjoittamalla sen kohtaan ”Liikuntasuunnitelma”, asettaa määrälliset tavoitteet ja 
valmennettava ei voi muokata ohjelmaa eikä tavoitteita. Mitään kentistä ei ole pakko 
täyttää.   
Tavoite-kohdassa tavoitteen voi antaa liikuntakertoina viikossa, liikunta-aikana viikossa tai 
molemmissa. Tavoite voidaan myös määrittää liikuntasuunnitelmassa joko laadullisena tai 
määrällisenä tavoitteena (esim. 500 kilometriä lenkkeilyä vuodessa). ”Tavoite” osion kaikki 
kentät ovat sekä valmennettavan että valmentajan muokattavissa mikäli valmentaja on sen 
sallinut.    
Valmennettava voi nyt muokata tavoitteitaan painamalla ”muokkaa” nappia työkirjassaan. 
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Valmennettava voi nyt muokata tavoitettaan. Tavoite voi muuttua kokonaan ”Muutetaan 
nykyistä tavoitetta…” valinnalla tai voidaan luoda uusi tavoite ”Luodaan uusi tavoite…”. Jos 
vaikkapa kuukauden ajan tavoite on ollut 3 liikuntakertaa viikossa ja nyt luodaan uusi 
tavoite 4 kertaa viikossa, vanha tavoite säilyy muistissa ja liikuntayhteenvedoissa näkyy 
että ensimmäisen kuukauden aikana tavoite on ollut 3 kertaa viikossa. Jos tavoitetta 
muutetaan kokonaan, näkyy yhteenvedoissa että tavoite on ollut alusta asti 4 kertaa 
viikossa.   
 

 
   

Yhteenvedosta voi seurata eri tavoin harjoituksen määrää lajeittain ja suhteessa 
tavoitteisiin. Yhteenvetoja voi tarkastella kuukausittain, viikoittain sekä tavoitetyypin 
mukaan. Tavoitteissa voidaan tehdä vertailuja tavoitteisiin liikuntakertojen, liikunta-aikojen, 
kalorien, askeleiden ja kilometrien mukaan. Myös fiiliksen muuttumista ja kuormittavuutta 
voidaan seurata käyränä.   
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Viikkoliikuntaohjelma   
 
Viikkoliikuntaohjelma sopii parhaiten tavoitteellisiin ja määrätietoiseen harjoitteluun, jossa 
on progressiivinen viikoittain vaihtuva harjoitusohjelma. Tehtäväpohja sopii esimerkiksi 
maratonkouluun, jossa on tärkeää rytmittää harjoitukset ja lepo oikein ja muistuttaa 
valmennettavaa siitä, että harjoitukset on tärkeää tehdä tiettyinä päivinä.   
Valmentaja laatii viikko-ohjelmia tehtäväpohjan avulla. Jokaiselle viikonpäivälle voidaan 
erikseen merkitä suorituksia. Viikkoliikuntaohjelma kestää tyypillisesti useita viikkoja, esim. 
”Veijon 8 viikon maratonkoulu”, ”Mindfulness peruskurssi 4 viikossa”.   

Viikkoliikuntaohjelmien avulla valmentajat voivat tallentaa ohjelmiaan valmiiksi pohjiksi ja 
antaa niitä asiakkailleen. Pohjaa voi muokata lennossa valmennuksen aikana, sisältöä voi 
muuttaa, viikkoja lisätä yms.    
Viikkoliikuntaohjelma toimii valmennettavan muistilistana ja sen avulla voi samalla seurata 
edistymistä.  
 

 
 

   
Valmennettava näkee ohjelmansa viikoittain aina kuluvan viikon loppuun asti ja voi merkitä 
harjoitteita suoritetuksi. Viikkoliikuntaohjelmassa valmennettava ei näe tulevien viikkojen 
ohjelmaansa, ainoastaan kuluvan viikon ja edelliset viikot.  
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Valmennettavat voivat lisäksi harjoituksiin liittyen merkitä erilaisia lisätietoja ja 
kommentteja. Tämä lomake aukeaa painamalla kynän kuvaa tai tehtäväpalkkia.  
 

 
   

Valmentaja voi tehtäväeditorin avulla vapaasti lisätä uusi viikkoja ohjelmaan. Ainoastaan 
menneisyyttä ei voi muuttaa.   
 

  
   

Valmentaja voi myös ylös-alas nuolien avulla siirtää viikkoja ohjelmassa, ja x merkistä 
viikon voi poistaa ohjelmasta.  

   
   

Tehtävän yhteenvedon avulla voi monipuolisesti seurata harjoituksen määrää, etenemistä 
ohjelmassa ja lukea kommentteja ja fiiliksiä sekä keskustella niistä.   
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Painon seuranta  
  
Painon seuranta-tehtäväpohjan avulla voidaan seurata pitkällä aikavälillä painoa ja sen 
muutoksia ja etenemistä kohti painotavoitetta. Painon seurantatehtävä antaa hyvin 
neutraalia tekstipalautetta valmennettavalle tyyliin ”Seurannan alusta painosi on laskenut 
4,3 kg”. Automaattinen palaute keskittyy kertomaan muutoksista eikä ota mitään kantaa 
siihen mikä on hyvää ja mikä huonoa. Näin painonseurantatehtävää voi käyttää myös silloin 
kun tavoitteena on nostaa painoa. Painon seurannassa voi valita useita erilaisia 
toistuvuuksia, koska painoa ei kannata seurata kovin tiheästi. Jos valmennettava merkitsee 
saman päivän aikana painon useasti, vain viimeisin merkintä jää voimaan.  
 

 
   

Ruokapäiväkirja 
   
Ruokapäiväkirjan avulla valmennettavasi kirjaa kaikki ateriansa. Tyypillisenä tavoitteena on 
löytää yhdessä nykyisen ruokavalion ongelmakohdat ja keksiä parannuksia, joiden 
toteuttamiseen voidaan käyttää vaikkapa tavanmuodostustehtävää.   
Ruokapäiväkirjan pitäminen kestää tyypillisesti vain lyhyen aikaa, esimerkiksi 3-7 päivän 
ajan. Tärkeää on saada kirjattua aterioita sekä arjessa että viikonloppujen aikana, jotta 
ruokavaliosta muodostuu hyvä kokonaiskuva.  
  
Työkirjan avulla valmennettavasi voi merkitä ateriatyypin ja liittää vaikkapa kännykän 
kameralla otetun kuvan ateriasta. Painamalla ”Lisätietoja” kuvaketta valmennettava voi 
kirjoittaa lisää tietoja ateriasta: sanallisen kuvauksen, nälkäisyyden tason ennen ateriaa, 
kylläisyyden tason aterian jälkeen ja arvioidun kalorimäärän. Mitkään näistä lisätiedoista 
eivät ole pakollisia.  Yksinkertaisimmillaan ruokapäiväkirjaa voi käyttää niin, että 
valmennettava ottaa kuvan jokaisesta ateriastaan, ja yhdessä valmentajan kanssa käydään 
ruokavalio läpi ja luodaan tarkempia ohjeita ja tehtäviä matkalla kohti terveellisempiä 
tottumuksia.   
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Aiempia merkintöjä voi myös painamalla linkkiä ”Päivän aikaisemmat merkinnät” listalta.  
Värillinen tausta kertoo että käynnissä on aiemman merkinnän muokkaaminen.    
Yhteenvetoon kertyy lista kaikista aterioista ja niiden sisällöstä aikajärjestyksessä.    
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Askelmittari   
 
Askelmittarin avulla voidaan seurata päivittäistä aktiivisuutta ja asettaa tavoitteita 
päivittäisten askelten määrälle ja viikoittaiselle aktiivisuudelle. Esimerkiksi ”8000 askelta 
päivässä” voisi olla hyvä aktiivisuuden perustavoite.  Lisäksi voi asettaa tavoitteita 
kokonaismatkalle, esimerkiksi ”1000 kilometriä kävellen viidessä kuukaudessa” tai  
”kävellen Hangosta Tampereelle”.  
  
Askelmittari lukee automaattisesti tuloksia suoraan asiakkaan omilta askelmittareilta. 
Mittarina voi käyttää useita erilaisia, kuten Moves, Fitbit, Withings. Ota yhteyttä 
Movendokseen niin saat tarkempia tietoja siitä mitä mittareita tällä hetkellä voi käyttää ja 
miten mittarit saadaan kätevästi kytkettyä osaksi valmennusta.  
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Vyötärö-lantiosuhteen seuranta  
  
Tehtävä antaa ohjeita vyötärö-lantiosuhteen mittaamiseen ja näyttää taulukkona, miten 
arvot ovat muuttuneet. Valmennettava merkitsee mittansa ja tehtävä laskee 
automaattisesti vyötärö-lantiosuhteen. Vyötärö-lantiosuhdetta ei ole järkevää mitata kovin 
usein, kerran kuussa on jo tiheä mittausväli.    Tämä mittaus antaa usein  
painonseurantaa oleellisempaa tietoa kehon muutoksesta, kun esimerkiksi lihasmassa 
kasvaa ja paino sen myötä nousee tai pysyy ennallaan.    

 

Ryhmätehtävät   
 
Tehtävän voi antaa suoraan koko ryhmälle yläpalkin ”Ryhmät” valikon kautta: valitse 
listalta haluamasi ryhmä, paina kynäkuvaketta ja nappia ”Lisää tehtävä ryhmän jäsenille”. 
Tämä toiminto on tarkoitettu nopeuttamaan valmennusta tilanteissa, joissa 
valmennusryhmän kaikki jäsenet saavat saman tehtävän. Tehtävä luodaan erikseen 
jokaiselle ryhmän jäsenelle ja mahdolliset tehtävän sisällön muutokset myöhemmin 
tehdään erikseen jokaiselle ryhmän jäsenelle. Esimerkiksi liikuntapäiväkirja on näppärää 
antaa ryhmätehtävänä kaikille koko ryhmässä ja antaa sitten kaikkien valmennettavien 
muokata siitä itselleen sopiva.   
 
mCoach -ohjelmaan kehitetään koko ajan uudentyyppisiä tehtäväpohjia, jotka laajentavat 
sovelluksen käyttöä. Otamme mielellämme vastaan asiakkaittemme ehdotuksia ja toiveita. 
mCoach voi jatkossa toimia myös alustana, jonka avulla valmentajat voivat tuotteistaa ja 
myydä valmennusmenetelmiään.   

Etenemisen seuraaminen   
 
Valmennettavien etenemistä voi seurata monin tavoin. Tehtävien yhteenvedot antavat 
runsaasti tietoa etenemisestä tehtävissä. Lisäksi mCoachiin on rakennettu useita mittareita 
etenemisen seuraamiseen.   
 
Useimpiin valmennustehtävistä liittyy hymynaama, joka valmennettavan aktiivisuudesta. 
Liikennevalon avulla saa yleiskuvan tilanteesta tällä hetkellä, ja tehtävän kalenterista saa 
tarkemman kuvan milloin valmennettava on tehnyt tehtävää ja milloin jättänyt tekemättä.  
Etusivun hymynaama laskee keskiarvion kaikista asiakkaan tehtävistä. 
Jos valmennettava on useammalla kuin kahdella viime kerralla jättänyt tehtävän tekemättä, 
hymynaama on punainen. Jos kaksi viimeisintä tehtäväkertaa on jäänyt tekemättä, 
hymynaama on keltainen. Tekemällä kerrankin tehtävän, hymynaama kääntyy heti 
palkitsevasti vihreäksi. mCoachin filosofia on palkitseva: aina kun teet, se on hyvä juttu ja 
siitä palkitaan välittömästi. Seuraamalla hymynaamoja valmentaja saa välittömästi 
yleiskuvan valmennettavan senhetkisestä aktiivisuudesta.  
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”Aina kun haluat” ja ”tee N kertaa” valinnoilla liikennevalo menee keltaiseksi, jos 
valmennettava ei ole tehnyt kuukauteen merkintöjä.  Viikkotehtävissä liikennevalo menee 
keltaiseksi, mikäli lauantai-aamuun mennessä ei ole tehty merkintöjä.     
Valmentajan etusivulla on yhteenveto valmennettavan kaikkien tehtävien hymynaamoista. 
Tämä mittari kertoo valmennettavan tämänhetkisen aktiivisuuden tason, joka lasketaan 
keskiarvona viime aikojen aktiivisuudesta senhetkisissä tehtävissä. On tärkeää huomata 
että liikennevalo antaa kuvan nimenomaan valmennettavan aktiivisuudesta viime aikoina. 
Sitä voi käyttää nopeaan tarkistukseen siitä, ketkä saattaisivat juuri tällä hetkellä tarvita 
pientä aktivointia (punaiset naamat). 

 

    

   

mCoachiin on toteutettu myös leikkimielinen pieni peli, jossa KAIKESTA mitä valmennettava 
tekee saa aina yhden pisteen: jokainen suorituskirjaus tehtävissä tuottaa pisteen. Kun 
valmennettava on saanut 10 pistettä täyteen, hän siirtyy uudelle tasolle. Tämä on täysin 
leikkimielinen, eikä tasoilla sinänsä ole merkitystä valmennuksen kannalta.   
 

 
  

   

 

Valmennusohjelman päättyminen   
 
Valmentaja saa etukäteen muistutuksen kun jonkun valmennettavan valmennusohjelma on 
päättymässä.  Kun asiakkaan valmennusohjelma päättyy, kaikki hänelle annetut tehtävät 
siirtyvät menneisiin tehtäviin. Valmennettava voi edelleen kirjautua sisään mCoachiin ja 
tarkastella valmennusohjelman yhteenvetoa Yhteenveto-näkymässä.   
Jos valmennusohjelmaan halutaan lisätä uusia tehtäviä, on valmentajan jatkettava 
valmennusohjelman kestoa muuttamalla sen päättymispäivää asiakkaan Profiili-sivulla. 
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Viestit ja ryhmäkeskustelut   
 
mCoach mahdollistaa monenlaisia tapoja kommunikoida valmennettavan kanssa ja 
keskustella ryhmissä. Ylävalikon ”Viestit”-valikosta voi lähettää tekstiä, liitetiedostoja ja 
linkkejä sisältäviä viestejä. Mikäli ryhmäkeskustelu on sallittu ryhmän asetuksissa, 
valmennettavat voivat osallistua ryhmäkeskusteluun ja tsempata muita ryhmäläisiä ja 
antaa vertaistukea. Ryhmän viestittelyoikeudet määritellään ryhmän asetuksissa (Katso 
aiempi luku ”Ryhmät”). 
 

 
   

   

Viesteistä muodostuu viestiketjuja samaan tapaan kuin Facebook- ja WhatsApp-
sovelluksissa. Viestiketjujen avulla voi seurata asiakas- ja ryhmäkohtaisesti viestittelyn ja 
keskustelun historiaa. ”Uusi viesti”-napista voit aloittaa uuden viestiketjun. Jos viestiketju 
on jo olemassa, uusi viestisi liitetään jatkoksi siihen. ”Käyttäjät”-laatikkoa klikkaamalla saat 
näkyviin menun josta voit valita vastaanottajat nimi kerrallaan. Voit lähettää viestejä sekä 
valmennettaville että toisille valmentajille. 
    
”Ryhmä”-valikosta voit lähettää viestin koko ryhmälle. Ryhmän asetuksista riippuen 
asiakkaat voivat vastata ryhmäviestiin joko koko ryhmälle tai ainoastaan valmentajille.   
Valmennettavilla voi olla useita valmentajia. Normaalisti valmennettavan kaikki valmentajat 
näkevät kaikki viestittelyt kaikkien asiakkaiden valmentajien kanssa. Halutessasi voit rajata 
keskustelun vain itsesi ja asiakkaan välille valitsemalla ”Viestin näkevät vain valitut 
käyttäjät. Käyttäjien muut valmentajat eivät näe viestiä.”. Keskustelun joka näkyy kaikille 
asiakkaan valmentajille tunnistat pienestä ikonista asiakkaan kuvan ylänurkassa ja tekstistä 
”+ valmentajat” asiakkaan nimen perässä. 
   
Kun viestiketjuja on kertynyt enemmän, näet kaikki viestiketjut isolla näytöllä näytön 
vasemmassa laidassa alla olevan kuvan mukaisesti. Paina viestiketjun laatikkoa avataksesi 
ketjun. Alla olevassa kuvassa sinisellä väritetty viestiketju on auki. Näet keskusteluun 
osallistujien kuvat ja nimet (esimerkissä ”Minä” ja ”Kalle Kuusinen”) ylälaidassa. Voit jatkaa 
keskustelua viestiketjussa kirjoittamalla viestin laatikkoon ja painamalla ”Lähetä”. Omia 
aiemmin lähettämiäsi viestejä (vihreät puhekuplat) voit myös poista painamalla punaista 
rastia.   

 
   

Viestilaatikon otsikosta näet suoraan keskusteluun osallistujat. Viestiketjun laatikossa oleva 
kuvake, jossa on pieniä ihmisfiguureja kertoo siitä, että kyseessä on ryhmäkeskustelu.  
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Mustat hahmot kuvaavat valmennettavia ja oranssit valmentajia. Jos kuvakkeessa on 
pelkkiä oransseja hahmoja, kyseessä on valmentajien välinen keskustelu.   
Kirjekuoresta ja numerosta näet kuinka paljon viestiketjussa on uusia viestejä. Nämä 
kuvakkeet ovat näkyvissä vain isolla näytöllä, ei käytettäessä ohjelmaa älypuhelimella tai 
tabletilla.   
 
mCoachia käytettäessä viestiketjuja voi kertyä iso joukko. Jos haluat vain seurata uusia 
viestejä, kätevää on laittaa rasti ruutuun ”Vain lukemattomat”. Tällöin näytetään 
ainoastaan ne viestiketjut joissa on uusia viestejä. Erityisesti pienellä näytöllä tämä tekee 
käytöstä helpompaa. 
     
Viestejä voi lähettää myös kuhunkin tehtävään liittyen painamalla tehtävän yhteenvedossa 
painiketta ”Lähetä viesti tehtävään liittyen”. Näihin viesteihin tallentuu mukaan linkki 
tehtävään, jotta on selvempää mistä tehtävästä keskustellaan.   
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Kalenteri   

Valmennustapaamiset voi merkitä Kalenteriin ylävalikon ”Kalenteri”-valinnalla. Kalenteria 
käytetään sovittujen tapaamisaikojen kirjaamiseen. Kalenteri näyttää viikoittain sovitut 
tapaamiset. Esimerkissä keskiviikkona on kaksi tapaamista. Klikkaamalla tapaamisen 
palkkia saa lisätietoja tapaamisesta. Movendos sisältää myös toiminnon, jolla 
valmennukseen voi sopia kuuluvan tietyn määrän tapaamisia ja toteutuneiden tapaamisten 
määrää voi seurata. Kun tapaaminen on pidetty, valmentaja merkitsee oikeassa laidassa 
olevaan ruutuun tapaamisen pidetyksi.   
 

 
   

Sovittujen tapaamisten määrä asetetaan asiakassivulta (tai profiilista). 
Sähköpostimuistutukset tapaamisista lähetetään automaattisesti valmentajalle ja 
valmennettavalle 24 tuntia ennen tapaamista, mikäli muistutukset on asetettu päälle. 
Muistutukset asetetaan päälle käyttäjäprofiilista.   
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Videopuhelut  
 
Luo uusi videotapaaminen ”Tapaamiset” -sivulla. Videotapaamisen voit pitää asiakkaan 
kanssa jolle olet luonut tunnukset mCoach-palveluun.  
 

  

  

Tapaamisen luonnin jälkeen asiakkaasi saa sähköpostiin viestin uudesta videotapaamisesta. 
Viestissä on tapaamisen aika, linkki videopuheluun liittymiseen sekä ohjeet oman laitteiston 
sopivuuden testaamiseen.  
  
Sovitut videotapaamiset nävyvät sekä asiakkaalle että valmentajalle Tapaamiset 
näkymässä ja videotapaamismerkinnän yhteydessä oleva 'Liity videopuheluun' nappi 
aktivoituu 15min ennen kokouksen alkamisaikaa, jonka jälkeen kokoukseen voi liittyä.  
Ennen videopuhelun kytkeytymistä selain saattaa kysyä lupaa käyttää kameraa ja 
mikrofonia. Vastaa tähän 'Kyllä'.  
 
Videopuhelu on käytettävissä Google Chrome-verkkoselaimella Windows, Apple Mac ja 
Android laitteissa. Palvelu ei vielä ole käytettävissä Applen mobiililaitteissa (iPhone & iPad).   
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Dokumenttien jakaminen asiakkaalle 
   
Asiakkaan sivulta löytyy myös dokumentit välilehti, jonne voi valmennettavan käyttöön 
ladata erilaisia tiedostoja ja linkkejä. Tänne voi laittaa vaikkapa tarkempia terveysohjeita, 
tietoja liikunnasta, ravinnosta, jne. 

 

  
  

   
Valmentajan oma profiili  
 
Ylävalikon ”Profiili” valinnasta valmentaja voi muokata omia tietojaan: yhteystiedot, 
sähköposti yms. Valmentaja voi täältä asettaa myös itselleen päälle 
sähköpostimuistutukset kokouksista ja uusista viesteistä. Valmennettava näkee 
saamissaan viesteissä valmentajan kuvan. Suosittelemme oman kuvasi 
lataamista profiiliin, se tekee palvelun asiakkaalle miellyttäväksi käyttää ja 
tiivistää valmentajan ja valmennettavan yhteistyötä!   

Suositellut laitteet ja selaimet 
 
mCoach toimii kaikilla moderneilla selaimilla ja älypuhelimilla. Valmentajille suosittelemme 
tietokoneen tai tabletin käyttöä. Asiakkaat voivat valita aina kulloiseenkin tilanteeseen 
parhaiten sopivan laitteen.    
 
Suositellut nettiselaimet ovat Firefox, Chrome ja Internet Explorer v9. Tableteista 
suosittelemme iPad:ia tai uusimpia Android-tabletteja. Älypuhelimista suosittelemme 
Windows Phone 7/8, iPhone tai vähintään keskiluokan Androidkännyköitä. 
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Vinkkejä valmennukseen  
 
Movendosta käytettäessä on tärkeää että valmennuksen tavoitteet asetetaan ja tehtävät 
määritellään yhdessä valmennettavan kanssa. Movendos toimii enemmän muistikirjana ja 
”to-do -listana” yhdessä sovituille tehtäville.  
 
Ideaalistahan on, että valmentaja luo sopivat olosuhteet, joissa valmennettava voi itse 
keksiä ja määrittää omat tavoitteensa ja tehtävänsä. Näin valmennettavalle syntyy hyvä 
sisäinen motivaatio.   
 
Ennen etävalmennuksen käynnistymistä kannattaa sopia valmennettavan kanssa, millaisella 
taajuudella valmentaja minimissään seuraa edistymistä ja antaa palautetta (esimerkiksi 
viikottain).    
 
Movendos toimii älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla. Olemme palvelun suunnittelussa 
lähteneet siitä että käyttökokemus on mahdollisimman samanlainen eri laitteilla.  Movendos 
sopii erityisen hyvin valmennukseen, jossa keskustellaan tehtävistä ja etenemisestä 
viestittelemällä. Valmentaja voi hoitaa viestittelyään ajasta ja paikasta riippumatta missä 
vain ja pystyy vähäisellä ajankäytöllä luomaan erittäin tiiviin valmennussuhteen.   
 
Perusajatuksena ja -filosofiana on se, että valmennus on valmentajan ja valmennettavan 
yhteinen projekti. Lähes kaikki tieto näkyy molemmille. Poikkeus on asiakassivulla oleva 
tekstikenttä ”Huomioita asiakkaasta”. Tämä teksti näkyy ainoastaan valmentajalle, 
valmennettava ei sitä näe missään yhteydessä. Teksti on tarkoitettu valmentajan omiin 
muistiinpanoihin, jotka on tarkoitettu vain hänen ja muiden valmentajien käyttöön. 
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mCoachin kevyessä pelillisyydessä olemme pyrkineet välttämään kilpailua ja vertailua 
muihin. Uusien tehtävätyyppien kautta voimme jatkossa tuoda myös ryhmätukea ja 
ryhmien välisiä kilpailuja mukaan palveluun, jos asiakkaamme niin toivovat. Järjestelmä on 
suunniteltu laajennettavaksi ja haluamme kuunnella asiakkaittemme toiveita.   
   

 
	

 
 
 
 
 
 
 

 


