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Tiedosta tavaksi - Elämäntapaohjaus, arjen tuki ja etävalmennus 

To 14.4.2016 klo 9 – 15 (16), Enqvist-Sali, Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Tampere 

Koulutuksessa tuodaan esiin uusia näkökulmia ja tapoja 

elämäntapaohjauksen helpottamiseksi. Kohderyhmään kuuluvat valmennus-, 

kuntoutus- ja ohjaustyön ammattilaiset kuten fysioterapeutit, psykologit, 

terveydenhoitajat, liikuntaneuvojat ja muut elämäntapamuutoksessa tukevat 

toimijat. Tuomme esiin hyviä käytäntöjä ja kokemuksia etävalmennuksesta 

ammattilaisen ja hänen asiakkaansa tukena. 

Ohjelma 

 8:45        Aamukahvi 

 9:00        Etävalmennus elämäntapamuutoksen tukena: Paula Mäkeläinen, Movendos Oy  

 9:20        Elintapamuutoksen perusta - itsearviointi ja sitoutuminen: Eeva-Leena Ylimäki 

10:50      Tauko  

11:00  Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä:                        

Kati Kauravaara, toimitusjohtaja ja LitT, Liikunta- ja hyvinvointiakatemia Oy  
 

Käytännön kokemuksia etävalmennuksesta   

11:30      CASE 1: Nuorten työntekijöiden kokonaisvaltainen hyvinvointivalmennus 

Pauliina Avola, Pro-Energy  

 

11:50 Lounas ja verkostoitumista 

12:40 CASE 2: Movendos-valmennus elämäntapamuutoksen tukena painonhallinnassa  

Hanna-Mari Ruotsalainen, Espoon liikuntapalvelut 

 

CASE 3: Etävalmennus ikäihmisten hyvinvoinnin tukena 

Fysioterapeutti Janne Härkönen, Myllypuron Monipuolinen palvelukeskus 

 

CASE 4: Sydänkuntoutuksella tukea kuntoutujan arkeen  

Marjo-Riitta Anttila, Peurungan kuntoutuskeskus 

 

13:45       Kahvitauko 

 

14:00      CASE 5: Etävalmennuksesta tukea työikäisten hyvinvointiin 

Kehityspäällikkö Ulla-Maija Junno, Mawell Care Oy 

 

14:30 Miten elämäntapaohjauksen vaikuttavuutta mitataan? Puhuja vahvistuu myöhemmin. 

15:00      Tilaisuuden päätös 

Klo 16:00 saakka Movendos-klinikka: käytännön opastusta Movendos-etävalmennustyökalun käyttöön 

Koulutuksen hinta on 90,00 € + ALV /henkilö. Hinta sisältää kahvit ja lounaan. lmoittauduthan 31.3.2016 mennessä 

alla olevan linkin kautta. Aiemmalla ilmoittautumisella varmistat paikkasi, sillä paikkoja on rajoitetusti.   

Lisätietoja: paula.makelainen@movendos.com  

 

Ilmoittautuminen: https://my.surveypal.com/Movendos-Ilmoittautuminen-koulutukseen 
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Kouluttajat 

Eeva-Leena Ylimäki on terveystieteiden tohtori, terveyden edistämisen asiantuntija ja 

kouluttaja. Hän on elintapamuutoksen ja terveiden elintapojen monialainen 

puolestapuhuja. Kuulijat kohtaamalla Eeva-Leena Ylimäki antaa konkreettisia eväitä 

ammattilaisten työhön. Miten tukea pysyvää ja pienin askelin etenevää yksilöllistä 

elämäntapamuutosta osana omaa työtä?  

Kati Kauravaara on liikuntatieteiden tohtori, jonka erityisosaamista on vähäisen 

liikkumisen ilmiön ymmärtäminen sekä liikkumisen ja terveyden edistäminen. Hän on 

perehtynyt erityisesti arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan, ja käyttää sitä 

tukiessaan ammattilaisia työssään. Lähestymistapa lisää ymmärrystä 

terveyskäyttäytymisen muutokseen vaikuttavista psykologisista tekijöistä, jotka usein 

ratkaisevat, miten hyvin asiakas onnistuu muutosprosessissaan. Menetelmä tarjoaa 

ammattilaisille konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja, joiden avulla voi tukea 

asiakkaan motivaatiota käyttäytymisen muutokseen ja käsitellä muutokseen liittyviä 

esteitä, kuten epämiellyttäviä tunteita ja ajatuksia. 

Caset 

Pauliina Avola on elämää ihaileva kokenut elämäntaidon valmentaja ja hyvinvointitaidoista innostunut kasvatustieteilijä. 

Hanna-Mari Ruotsalainen toimii Espoon liikuntapalveluissa Keski-Espoon ja Kalajärven alueesta vastaavana 

liikunnanohjaajana. Hän ohjaa painonhallintakursseja, joissa on hyödynnetty Movendos-valmennusta. 

Janne Härkönen on Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen fysioterapeutti, joka toteutti ikäihmisten 

pilottivalmennuksen yhteistyössä Senioriverkko-projektin kanssa.  

Marjo-Riitta Anttila Peurungan kuntoutuskeskuksesta on taustaltaan sairaanhoitaja ja Terveystieteen maisteri, joka 

toimii tutkimus- ja kehittämiskoordinaattorina. Hän toimii valmentavana ja innostavana sydänhoitajana ja tuotevastaavana 

Peurungan sydäntiimissä. 

Ulla-Maija Junno Mawell Care Oy:stä on sairaanhoitaja, jonka terveystieteiden opinnot Itä-Suomen yliopistossa ovat 

loppusuoralla. Hän on työskennellyt etäterveydenhuollon palveluiden parissa kahdeksan vuoden ajan. Kehityspäällikkönä 

Mawell Caressa hän kehittää kyseisiä palveluita yhdessä yhteistyökumppanien kanssa ja vastaa samalla 

terveysvalmennustiimin työskentelystä. Mawell Care käyttää puhelimitse annetuissa hyvinvointivalmennuksissaan 

Movendosta ja on osallistunut myös sen kehittämiseen. 

Koulutuksen järjestäjä on Movendos Oy, jonka etävalmennuksen työkalua hyödynnetään kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin tukemisessa erilaisten ammattilaisten toimesta. Lisätietoja: paula.makelainen@movendos.com  

 

Koulutuspaikka 

Enqvist-Sali, Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Tampere 

Technopolis Yliopistonrinne sijaitsee noin 500 m päässä Tampereen 

rautatie- ja linja-autoasemista.  Pysäköintipaikkoja löytyy parhaiten 

Tullin parkista, osoitteessa Åkerlundinkatu 4. Aikaisin aamulla myös 

Technopolis Yliopistonrinteen omassa parkkihallissa on tilaa.  
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