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Mikä mies?

Joni Jaakkola 
• Voimaharjoitteluvalmentaja 
• Optimal Performancen 

perustaja (v. 2010) 
• Kaikkien lajien yleismies  
• Valmennuksessa tavallista 

tuulipukukansaa ja kansain-
välisen tason urheilijoita



Miksi elämäntapoja?

Tarvitaan tapoja koska tieto 
yksinään ei auta!

"Saying an obese person needs to eat less 
and exercise more is like saying "Have a 
nice day!" to someone with depression!”  

- Stuart Phillips, PhD



Miten ongelma näkyy?



Kuusi yleisintä virhettä 
elämäntapoja opetellessa



Elämänmuutoksen elinkaari

“Change is a process, not an event”



1. Keskitytään vääriin asioihin 

• Dieetit kilpaurheilijoille 
—> Muille tapoja! 

• Viilataan epäoleellisia 
—> Tekemisen keskiössä 
keystone habits! 
—> Pitää tehdä asioita 
oikein mutta myös oikeita 
asioita! Positiivinen vai negatiivinen kehä?



2. Liian monta muutosta kerralla

• Muutoksen pitää olla 
naurettavan helppo 

• Uutta tapaa ei ajeta sisään 
sisään riittävän pitkään 

• Ei suunnitelmaa miten uutta 
tapaa toteutetaan



3. Mustavalkoinen ajattelutapa
“Suunnitelma ei pidä! “Itsekuri ei riitä! Selkäranka antoi periksi! 

Motivaatio loppui!” 

—> Olkoon, en tee sitten mitään!” 

Entä jos olisikin “sekä - että”?

Tavoite: hahmottaa 
kokonaisuus ja miettiä 
mitä vaihtoehtoja on 

olemassa ravinnossa, 
liikunnassa ja 

elämäntavoissa.



4. Arvomaailma ei tue terveellistä elämää

Kalenterisi ei valehtele. Niille 
asioille löytyy aina aikaa, jotka 
ovat sinulle tärkeitä.

Jos kalenteriisi ei voi tehdä 
muutoksia, onko arkesi 
kestävällä pohjalla?

Muista, että kehosi on 
ainoa paikka missä täytyy 
elää koko elämä.



5. Tekemisen ja osaamisen perustaso jää 
liian matalaksi

Miten liikut, syöt ja elät kun 
kaikki eivät mene 

suunnitelmien mukaan? 

Onko riittävästi 
vaihtoehtoja 

poikkeustilanteita varten? 

Onko survival package 
kunnossa?

Huippu-urheilijan tunnusmerkki on se, että hyvän ja huonon päivän ero on 
mahdollisimman pieni



6. Odotat “täydellistä hetkeä”

Täydellistä hetkeä tuskin tulee.  
Jos tulee niin usein se ei ole osa normaalia arkea.



Entä ratkaisuehdotukset?



Kolme tärkeää elementtiä



Liikkuminen elämäntavaksi - eli siis…?

Turvallista 

Loukkaantumiset 
minimiin. 

Tavoitteena pystyä 
liikkumaan ja	 	 	   
harjoittelemaan 12kk 
vuodessa.



Liikkuminen elämäntavaksi - eli siis…?

Motivoivaa ja 
mielekästä 
	  
Motivoitunut saa keskiverto-
ohjelmalla paremmat 
tulokset kuin ilman 
motivaatiota erinomaisella 
ohjelmalla. 

Motivaation lähde vaihtelee 
yksilöllisesti (urheilija vs 
perusliikkuja)



Liikkuminen elämäntavaksi - eli siis…?

Tuottaa toivottuja tuloksia 

- Painonhallinta	 - Pääntyhjennys 
- Rasvanpoltto		 - Suht. voima 
- Hypertrofia	 	 - Suorituskyky 
- Voima	 	 	 - Tekniikka 
- Räjähtävyys	 	 - Nopeus



Liikkuminen elämäntavaksi - eli siis…?

Ei liikaa mutta riittävästi 

Progressio olisi suotavaa, ainakin 
johonkin pisteeseen asti. 

Periodisointi ja kokonaisuuden 
suunnittelu suotavaa. 

Osaava valmentaja suositeltava 
varsinkin alkutaipaleelle ja kovien 
tavoitteiden kanssa.



Liikkuminen elämäntavaksi - eli siis…?
• Liikkuminen ei ole harrastus - se on asia, 

jota meidän on tehtävä, jotta pysymme 
toimintakykyisenä 

    —> Tavaksi jo pienestä pitäen! 

• Arkiaktiivisuutta lisättävä! 
• 4/5 suomalaisesta tekee 

näyttöpäätetyötä 
• Tarvitaan liikkumista “vahingossa” 
• Kävele portaita, siirtymiset kävellen/

pyörällä, seisottava työpiste, totuta 
lapset liikkumaan, jne 

• Arto Pesola - Luomuliikunnan 
vallankumous



Liikkuminen elämäntavaksi - eli siis…?
• Etsi itsellesi mielekäs harrastus  

• —> muutoin jatkuvuutta ei ole 
• Painoharjoittelua 

• Rakentavaa liikuntaa 
• Voimaa ja lihasmassaa 

• Lenkkeilyä, joukkuepelejä, 
metsässä kävelyä, joogaa ja 
muuta mielekästä myös! 

• TOTAL: liikkumista 5-7 kertaa 
viikossa jossain muodossa!

kuva: Milko Tokola Weightlifting



Kiitos!



Kimmo Aro 
Myyntijohtaja 
040 146 3859 

kimmo@optimalperformance.fi

• Luennot henkilöstöllenne 
tai asiakkaillenne 

• TYHY-valmennukset ja -
päivät 

• Ravinto- ja 
elämäntapavalmennukset 
etänä

Kiitos! - kysymyksiä?

mailto:kimmo@optimalperformance.fi

