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Yksilöllisyys ja joustavuus luovat vaikuttavuutta

Unelmamme on, että juuri sinä voit vielä paremmin!

IhanaElo®-ohjaajat rakentavat maailman parhaiden 
rinnallakulkijoiden verkostoa, jotta sinäkin onnistut 
juurruttamaan terveelliset elämäntavat osaksi arkeasi.

Uskomme, että yhdistelmänä verkkovalmennus ja 
henkilökohtainen kohtaaminen luovat mahdollisuuden 
joustavaan, yksilölliseen ja vaikuttavaan 
valmennukseen.

Tule mukaan - hyvinvointi on mieletön tutkimusmatka!
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IhanaElo®-ohjaajakoulutuksen tavoitteet

● Pysähdymme jokaisen koulutukseen osallistuvan 
henkilökohtaisen hyvinvoinnin äärelle ja tsemppaamme 
konkreettisin askelin kohti ihanampaa eloa. 
Hyvinvointiohjaajana kaikkein tärkein asia on omasta 
itsestä huolehtiminen. 

● Kokoamme riittävästi tietoa, taitoa ja kokemuksia 
laadukkaan valmennuksen varmistamiseksi..

● Tutustumme henkilökohtaisesti IhanaElo® -hyvinvointi- 
valmennuksen 16 viikon ohjelmaan, josta saa 
konkreettisen työvälineen asiakkaiden ohjaamiseen.

● Varmistamme, että jokaisen ohjaajan liiketoiminta 
rakentuu kannattavalle pohjalla.

● Luomme vahvan IhanaElo®-ohjaajien verkoston, jotta 
voimme tukea yhä useampaa ihmistä 
hyvinvointiaskelmilla kaiken osaamisemme hyödyntäen.
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Miten varmasti saavutan tavoitteet?

● Kuljet ohjaajakoulutuksen aikana oman 
hyvinvointimatkasi. Jaksat itse paremmin, olet virkeämpi 
ja iloisempi asiakaspalvelija. 

● Innostuksesi hyvinvoinnista tarttuu ja oman kokemuksesi 
kautta sinun on helppo kertoa asiakkaillesi 
valmennuksen aikana kokemistasi tunteista - niin 
onnistumisista kuin vaikeistakin hetkistä. 

● Sinusta tulee uskottava myyjä, kun itse voit hyvin ja 
tiedät, mihin asiakkaasi on ryhtymässä! Myynti ei olekaan 
tuputtamista, vaan aitoa haluasi jakaa hyvinvointia ja 
ihanaa eloa mahdollisimman monelle väsymyksen ja 
turhautumisen kanssa painivalle asiakkaallesi.

Alisa Yli-Villamo, IhanaElo



Miten varmasti saavutan 
eurotavoitteet?
● Valmis asiakkaan verkkovalmennus tukee ohjattavasi 

edistymistä 
● Alkukartoituslomakkeiden avulla löydät helposti asiakkaan 

kanssa hänelle kaikkein tärkeimmät asiat ja painopistealueet, 
joihin voit oman ohjaajan tukesi antaa.

● Seurantalomakkeiden täyttäminen tuo ohjattavallesi selkeän 
etenemisen polun ja sinulle välineen, jonka avulla näet haasteet 
ja onnistumiset.

● IhanaElo-ohjaajien suljetussa Facebook-ryhmässä voit aina 
kysyä vinkkejä muilta ja jakaa kokemuksia. Vahva verkosto lisää 
asiakkaiden tietoisuutta ja sana leviää :)

● Ohjattavalle asiakkaalle voit myydä myös muita palveluitasi, 
jotka tukevat matkaa hyvinvoinnin parantamiseksi
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Koulutuksen rakenne

1. Henkilökohtainen IhanaElo® -hyvinvointivalmennus (16 
viikkoa). Tapaaminen ikioman IhanaElo® -ohjaajan kanssa 
alussa ja sen jälkeen kahden viikon välein.

2. Verkossa viikoittaiset luennot, lisämateriaalit ja tehtävät. 
3. Valmennusharjoitukset 

Valmistumisen edellytykset:
1. Sitoutuminen henkilökohtaiseen hyvinvointimatkaan
2. Moduulikohtaisen verkkotentin läpäisy
3. Oivalluspäiväkirjan kokoaminen niin henkilökohtaisen 

hyvinvointimatkan oivalluksista kuin 
valmennusharjoituksista

4. Lopputyö  
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Mitä opin 
IhanaElo®-ohjaajakoulutuksessa?
● Ohjaajakoulutuksessa käyt itse läpi myöhemmin myyntiisi 

tulevan verkkovalmennuksen. Aloitamme 
alkukartoituslomakkeiden täyttämisellä ja etenemme viikko 
kerrallaan hyvinvoinnin askelmia.

● Verkkovalmennuksen sisältämien luentojen lisäksi 
ohjaajakoulutuksessa menemme joka viikko syvemmälle 
käsiteltävään aiheeseen. Jokainen viikko sisältää luennon, 
lisämateriaalia ja tehtäviä. Tärkeintä on kuitenkin keskittyä 
omaan hyvinvointiin eli verkkovalmennuksella tuettavan 
hyvinvointimatkasi täysipainoiseen kulkemiseen askel 
kerrallaan itseä myötätuntoisesti tukien.

● Aloitamme ja päätämme moduuleihin, jotka tukevat 
asiakaspalvelu-, myynti-, markkinointi- ja taloustaitojasi
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IhanaElo®-ohjaajakoulutuksen kuusi moduulia

1. Oman hyvinvoinnin merkitys yrittäjälle ja ohjaajana 
toimiminen, asiakaspalvelulla on merkitystä (2 vkoa)

2. Ravinto ja painonhallinta (4 vkoa)
3. Liikunta ja arkiaktiivisuus (4 vkoa)
4. Uni ja palautuminen (4 vkoa)
5. Elämän sallinta (4 vkoa)
6. Hyvinvointipalveluiden myynti ja markkinointi 

kannattavaksi liiketoiminnaksi (2 vkoa)

Koulutus kestää viikkomoduulien osalta kokonaisuudessaan 20 
viikkoa eli noin viisi kuukautta. Tämän lisäksi valmistuminen 
edellyttää ohjaajakoulutuksen tehtävien ja lopputyön 
hyväksyttyä suorittamista. Tavoite on, että kaikki valmistuvat 
ohjaajiksi kuudessa kuukaudessa.

Alisa Yli-Villamo, IhanaElo



IhanaElo®-ohjaajakoulutuksen rakenne

● Neljän keskimmäisen moduulin aluksi tutustut asiakkaallesi myytävän 
verkkovalmennuksen luentoon

● Joka viikko käyt läpi  erillisen vain ohjaajille suunnatun luennon viikon aiheesta syventäen 
osaamistasi sekä omiin että asiakkaiden kysymyksiin vastataksesi: Miksi viikon aihe on 
tärkeä? Miten esim. säännöllinen ruokailu vaikuttaa elimistön toimintaan? Entä, jos en 
toimisi näin?

● Saat ohjeet viikon verkkovalmennuksentehtävän toteuttamiseksi ja tukemiseksi sekä 
mahdollisia ohjaajakoulutuksen lisätehtäviä

● Useimpiin moduuleihin sisältyy myös lisämateriaalia aihepiiristä. Suosittelen tutustumaan 
myös näihin, koska aiheet on koottu ajankohtaisten ja paljon keskustelua herättäneiden 
sekä hyvinvointimatkaa vahvasti tukevien elementtien pohjalta.

● Tutustut esimerkkihenkilöidemme = pilottijengin kommentteihin matkan varrelta
● Moduulikohtaisesti teet monivalintatentin ja kokoat omaa, oivalluspäiväkirjaasi. 
● Lopuksi kokoat vielä ajatuksesti lopputyöhön.
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IhanaElo®-ohjaajan oivalluspäiväkirja

● Oivalluspäiväkirjaa voit pitää itsellesi mieleisellä tavalla:
○ Kirjoittaen omia koulutuksen aikana syntyneitä 

oivalluksia ja tuntemuksia vihkoon, koneelle, 
seurantataulukon yhteyteen muistiinpanoina

○ Luovasti runoillen, videoiden, kuvaten, kuvittaen
● Tärkeintä on, että täydennät oivalluksiasi, ajatuksiasi ja 

tuntemuksiasi joka viikko - ne tuppaavat harmillisen pian 
unohtumaan ja ovat äärimmäisen arvokkaita sekä 
itsellesi että ohjattavillesi

● Voit siis pitää oivalluspäiväkirjaasi siten, että voimme 
seurata sitä viikoittain koko matkan

● Mikäli en ole nähnyt oivalluspäiväkirjaasi matkan varrella, 
valmistuminen edellyttää yhteenvedon kokoamista ja 
toimittamista viimeistään lopputyön yhteydessä
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IhanaElo®-ohjaajan lopputyö

● Lopputyönä sinun tulee kirjoittaa tiivis, noin kahden sivun 
(A4) mittainen, essee kahdesta valitsemastasi hyvinvointiin 
liittyvästä aiheesta. 

● Toinen essee tulee käsitellä ajatuksiasi IhanaElon-ohjaajana 
toimimiseen liittyen – haasteita, mahdollisuuksia, 
tuntemuksia, taloudellisia vaikutuksia liiketoimintaasi tms.

● Toisen voit valita vapaasti hyvinvoinnin parista. 
Vaihtoehtoisesti voit toteuttaa toisen töistäsi piirtäen, 
kuvaten, videoiden tai valitsemallasi tavalla, jos se tuo 
mielestäsi omat ajatuksesi parhaiten esiin.

● Kaikkein tärkeintä on löytää lopputöistäsi sinun ikiomia 
pohdintojasi tukeutuen koulutuksen aikana opittuun.
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Milloin voin aloittaa ohjaamisen?

● Ohjaajakoulutuksen aikana on hyvä jakaa syntyviä 
oivalluksiasi ja oppimiasi asioita lähipiirissäsi ja ystävillesi. 
Ohjaajana toimimista on hyvä harjoitella heidän 
kanssaan, jotta aloitus varsinaisten asiakkaiden kanssa 
tuntuu helpommalta ja luontevalta.

● IhanaElo-ohjaajana voit toimia heti valmistumisesi 
jälkeen. 

● Saat silloin käyttöösi IhanaElon ohjaajalogon 
nettisivuillesi tai/ja näkyville hoitolaasi. Tietenkin saat 
myös IhanaElo-pinssin ja sertifikaatin valmistumisestasi 
kehystettäväksi seinälle.

● Valmistumisesi jälkeen saat käyttöösi alkukartoitus- ja 
seurantalomakkeet sekä oikeuden että velvollisuuden 
hankkia IhanaElo-verkkovalmennus asiakkaasi tueksi.
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IhanaElo®-verkkovalmennuksen sisältö

● Verkkovalmennus sisältää ohjeet työvälineistä ja viikoittain etenevistä askelluksista.
● Seurantalomakkeen täyttämisen kulloinenkin tavoite kuvataan tarkasti esimerkein ja 

kuvataan tiedon jakaminen IhanaElo-ohjaajan kanssa.
● Jokaisen teeman alkaessa on käytössä verkkoluento:

○ Ravinto: Ruokarytmi kuntoon, terveellinen ruokailu osaksi onnellisempaa arkea
○ Liikunta: Lisää arkiliikuntaa, vähemmän istumista. Lihaskuntoharjoittelua jokaisen 

viikkoon. Jokaiselle mukaansa tempaavan lajin löytäminen.
○ Uni ja palautuminen: Unen määrän ja laadun seuranta. Ruokarytmin ja liikunnan 

vaikutus unen laatuun. Liikunnan tasapainottaminen osaksi arkea ja juhlaa 
kohtuudella. Huomio myös henkiseen palautumiseen.

○ Elämän sallinta: Pohdintaa elämää eniten kuormittavista asioista ja siitä, miten 
niihin asioihin voi vaikuttaa. Helppoja harjoitteita pysähtymiseen ja 
rauhoittumiseen. Liikkeelle luontoon tunnustellen, nuuhkien, kuunnellen ja 
katsellen. Itseen suhtautuminen armollisemmin, huolehtien.

Alisa Yli-Villamo, IhanaElo



IhanaElo®-ohjaajan neuvot

● Perustuvat aina tieteellisesti tutkittuun tietoon ja yleisesti 
hyväksyttyihin ravitsemussuosituksiin

● Ovat tarkoitettu perusterveille aikuisille, jotka tarvitsevat 
petrausta elämäntapoihinsa kohti terveempää ja 
ihanampaa eloa

● Eivät noudattele muodin ja aikakausien mukaan vaihtuvia 
dieetti- tai liikuntabuumeja

● Eivät korvaa lääketieteen ammattihenkilöstön ohjausta, kun 
tarvitaan yksilöllisiä esim. sairauden takia tarkkoja ravintoon 
tai liikuntaan liittyviä neuvoja

IhanaElo-ohjaaja ei luo mustavalkoisen ehdottomia sääntöjä tai 
syyllistä lipsahduksista, vaan kannustaa eteenpäin kohti 
yksilöllisesti parasta ratkaisua asiakkaan omia oivalluksia tukien!
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Investointilaskelma: IhanaElo®-ohjaajakoulutus

BONUS: Sinulla on henkilökohtainen valmentaja 4 kuukauden ajan ja 
talouden ammattilainen tukemassa liiketoimintasi kasvua
* Esimerkkilaskelma perustuu IhanaElo Oy:n hinnoitteluun 21.2.2019, 
muutokset hinnoitteluun mahdollisia. 
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Hinnat tilanne 21.2.2019 * alv 0% alv 24%

Koulutuksen hinta 2490 3088

IhanaElo-hyvinvointivalmennuksen 
myyntihinta asiakkaalle 1121 1390

Verkkokurssin hankintahinta 79 98

Nettotuotto / valmennus 1042 1292

Myytävien valmennusten määrä, jotta 
investointi maksettu 2,4 2,4



IhanaElon ansaintamalli

IhanaElo Oy
● Hyvinvointiohjaajan koulutus
● IhanaElo® -hyvinvointivalmennuksen sisältämän 

verkkokurssin tuotot, ohjaaja hankkii verkkokurssin 
jokaiselle valmennettavalleen

IhanaElo®-ohjaaja
● Ohjaajapalkkio sekä yksilö- että ryhmävalmennusten 

aloitustapaamisesta ja joka toinen viikko toteutettavista 
seurantatapaamisista 

● Palkkio IhanaElo®-luennoista, joissa hyödynnettävissä 
valmiit materiaalit

● Ohjauksessa oleville asiakkaille matkan tueksi myydyt 
muut palvelut
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IhanaElo + LovelyLife = hyvinvointia maailmaan
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Alisa Yli-Villamo

KTM, liiketalouden ja muutosjohtamisen ammattilainen

Hyvinvointialan yrittäjä, IhanaElo Oy

Hyvinvointi- ja ravintovalmentaja, kouluttaja ja luennoitsija

TRE-ohjaaja ja BrainID®-mentor

alisa@ihanaelo.fi

045 126 1100

LinkedIn Alisa Yli-Villamo 

www.ihanaelo.fi

Fb @ihanaelo
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