
Liikunta on yksi osa kokonaisvaltaista
hyvinvointia, mutta terveyden ja hyvin-
voinnin kokonaisuuteen kuuluu paljon 
muutakin.

Uutena palveluna Kuopion Reippaan 
Voimistelijat alkavat tarjota jäsenilleen 
hyvinvointipalveluja. Hyvinvointipalvelujen 
konsepti on valmennuskoordinaattori 
Katariina Keihäsen suunnittelema ja sen 
perimmäisenä tarkoituksena on edistää 
seuran jäsenien kokonaisvaltaista terveyttä 
ja hyvinvointia sekä monipuolistaa seuran 
toimintaa.

Hyvinvointivalmennukset suunnitellaan 
yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja 
toiveiden mukaisesti, tukemaan kuntou-
tumisessa, liikunnan lisäämisessä arkeen 
ja/tai elämäntapamuutoksessa esimerkiksi: 
ravitsemuksen, palautumisen ja stressinhal-
linnan alueilla. 

Hyvinvointipaketit ovat suunnattu kaikille 
aikuisille, jotka haluavat panostaa omaan 
terveyteensä ja hyvinvointiinsa tai kaipaavat 
tukea elämäntapojen muutokseen, painon-
hallintaan tai muihin haasteisiin.

Sinulle, joka haluat yksilöllistä ravintoneu-
vontaa ilman ajallista sitoutumista.

Sisältää:

• Alkukartoitus
• Nykyisen ruokavalion analysoinnin
• Tavoitteiden asettaminen
• Ohjeet ja neuvot terveelliseen ruoka-
valioon

Alkukartoituksen jälkeen toimitat 
ruokapäiväkirjan hyvinvointivalmentajalle 
viikon ajalta. 

Hyvinvointivalmentaja tarkastelee ruokavalio-
tasi ja ruokailutottumuksiasi ruokapäiväkirjan 
perusteella, huomioiden yksilölliset vaatimukset 
ja rajoitteet. 

Yksilöllisesti suunniteltu ruokavaliosuunnitelma 
lähetetään sinun sähköpostiisi.

RAVINTONEUVONTA
40€/kerta

Sinulle, joka haluat asiantuntevaa liikunta-
neuvontaa vastaamaan yksilöllisiä tarpeita-
si ja tavoitteitasi, mahdolliset vammat ja 
rajoitteet huomioon ottaen.

Sisältää:

• Alkukartoitus 
• Sopivien tavoitteiden asettaminen
• Yksilöllinen ja monipuolinen liikunta-
  suunnitelma
   • Palautuminen ja yksilölliset rajoitteet, kuten        
sairaudet ja vammat huomioon ottaen)
• 1 lähi-/etätapaaminen
  hyvinvointivalmentajan kanssa
      • n. 1kk kuluttua aloittamisesta

Tämä valmennus sisältää alkukartoituksen 
lisäksi yhden lähi-/etätapaamisen hyvinvointi-
valmentajan kanssa, joissa tarkastellaan 
asiakkaan kehitystä ja annetaan ohjeita jatkoto-
imenpiteisiin.

Valmennukseen kuuluu myös hyvinvointival-
mentajan neuvot ja tuki koko valmennusjakson 
ajan, joko sähköpostitse tai puhelimitse.

LIIKUNTAVALMENNUS
40€/1kk

HYVINVOINTIPALVELUT



Sinulle, joka haluat yksilöllistä ja kokonais-
valtaista ravintoneuvontaa ja ohjeita 
terveelliseen ruokavalioon. Palvelu sopii 
painonpudottajalle, urheilijalle tai 
henkilölle, joka haluaa oppia terveellisestä 
ruokavaliosta.

Sisältää:

• Alkukartoitus
• Ruokavalion analysointi ja seuranta
• Tavoitteiden asettaminen
• Ohjeet ja neuvot terveelliseen ruoka-
valioon
• 3 Lähi-/etätapaamista hyvinvointival-
mentajan kanssa
    • n. 3 viikon välein

Tämä valmennus sisältää alkukartoituksen 
lisäksi kolme lähi-/etätapaamista kolmen viikon 
välein, joissa tarkastellaan ruokavalion kehitty-
mistä ja annetaan ohjeita jatkotoimenpiteisiin 
kohti terveellisempää ruokavaliota. 

Valmennukseen kuuluu myös hyvinvointival-
mentajan neuvot ja tuki koko valmennusjakson 
ajan, joko sähköpostitse tai puhelimitse.

RAVINTOVALMENNUS
170€/3kk

Sinulle, joka haluat kokonaisvaltaista 
ohjeistusta ja valmennusta ruokavalioosi, 
ruokailutottumuksiisi ja liikkumiseesi.

Sisältää:

• Alkukartoitus 
• Ruokavalion analysointi ja seuranta
• Tavoitteiden asettaminen
• Ohjeet ja neuvot terveelliseen ruoka-
valioon
• Yksilöllinen ja monipuolinen liikunta-
suunnitelma
   • Ottaen myös huomioon kokonaisvaltaisen         
kuormituksen, henkisen tasapainon ja palau-
tumisen
• Tietoa terveellisistä elämäntavoista ja 
niiden vaikutuksesta terveyteen
• 3 Lähi-/etätapaamista hyvinvointival-
mentajan kanssa

Paketti sisältää lähtötilanteen kokonaisval-
taisen selvittämisen, ruokavalion analysoinnin 
ja seurannan, tavoitteiden asettamisen, ohjeet 
ja neuvot terveelliseen ruokavalioon ja liikun-
taan sekä palautumiseen.

Valmennukseen kuuluu myös hyvinvointival-
mentajan neuvot ja tuki koko valmennusjakson 
ajan, joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Kaikki hyvinvointipalvelut voidaan 
toteuttaa myös pareille.

Parivalmennus sopii esimerkiksi pari-
skunnalle tai ystäville, jotka haluavat 
panostaa ruokavalio-, liikunta- tai 
elämäntapamuutokseen yhdessä.

Paripaketit toteutetaan siten, että 
parivalmennuksen molemmille 
osapuolille laaditaan omat yksilöllisesti 
suunnitellut ravinto- ja/tai liikun-
taohjeet, mutta tapaamiset hyvinvointi-
valmentajan kanssa ovat yhteiset. 
Parivalmennukseen ilmoittautuneet 
saavat valitsemastaan hyvinvointi-
palvelun normaalihinnasta alennusta 
-10 % / henkilö.

KOKONAISVALTAINEN
HYVINVOINTIVALMENNUS

200€/3kk

PARIVALMENNUS
-10% 

valitsemastanne
     valmennuksesta

Valmennuskoordinaattori

Katariina Keihänen
Terveystieteiden maisteri (TtM)
044 989 4681
valmennuskoordinaattori@krv.fi


