
Motivire
Ammattikuljettajan 

hyvinvointivalmennus

”Paras direktiivi päivä ikinä, 

tämä päivä oli minua varten”

”Herättävä päivä ja paljon on 

puhuttu asioista 

kahvipöydissä”

”Kiitos, teette hyvää työtä, 

osaatte asianne!”

2022



❑ 250+ valmennettua
organisaatiota

❑ 35 000+ pitkäkestoisesti
valmennettua asiakasta

❑ 100 000+  
valmentajatapaamista

❑ 85%+ kokee jaksamisen
lisääntyneen

❑ Palvelun toimialueena koko
suomi



Päivän agenda ja 
esimerkkiaikataulu

Päivässä tulee olla 
ilmoittautumisen jälkeen 

seitsemän oppitunnin verran 
koulutusta / valmennusta, eli 

5h 15 min. 

Esimerkkiaikataulussa on 
porukka jaettu kahteen osaan 
mittausten ajaksi ja yrityksen 

johto kertonut omat 
kuulumiset tuossa.



Kuntomittaus

Inbody-770 kehonkoostumuksen mittaus:

● INBODY 770, LÄÄKETIETEELLISEEN 
KÄYTTÖÖN HYVÄKSYTTY LAITE

● BIOIMPEDANSSIMENETELMÄ –
TURVALLINEN!

● AJANKÄYTTÖ 2,5 MIN



Tulosvalmennus

• Mitä luvut tarkoittavat

• Miten lukuihin vaikutetaan

• Millaiset arjen tavat vievät lukuja ja 
hyvinvointia eteenpäin



Kuljettajan hyvinvointi 
ja ryhmätyö



Kuljettajan hyvinvoinnin 
oma arvio

23:00 05:45 6:45

Nukun mielestäni melko hyvin,mutta ehkä liian vähän. 
Puoliso kertoo että kuorsaan jonkun verran, varsinkin jos 

saunan jälkeen olen nauttinut muutama oluen.

Käydään läpi tavallisen 
työpäivän ja viikon arkea. 
Unen määrää, ruokailuja ja 
ruokailujen ajankohtia sekä 
viikon liikuntakertoja.

Aamu-

uinti 50 min

Kävely

40 min



Aamupala 
- Kahvi 2-3 kuppia
- paahtoleipä, juustoa, 

pala kinkkua
- Keitetty kananmuna

Tauolla:
Kuppi kahvia

06:10

09:15

Lounas
- 3 tummaa leipää, 

paistettu kanamuna, 
omena tai appelsiini.

11:15

Kotiruokaa
- Makaroonilaatikkoa
- Kurkkua ja tomaattia
- Kuppi kahvia 
- Jälkiruoka pulla

16:30

Iltapala:
- Kuppi kahvia
- Leipää

20:30

05:45

23:00



Ravinto- ja liikuntatapojen 
merkitys hyvinvoinnille



Unen ja palautumisen merkitys



Oman hyvinvoinnin 
suunnitelman 
rakentaminen.

Miten tästä 
eteenpäin?





Oman hyvinvoinnin 
suunnitelman 
mahdollisia 
muutostarpeita?



Aamiainen (Syön edes jotain joka päivä)

Säännöllinen syöminen 
Lisää vihanneksia ja kasviksia



Aamiainen (Syön edes jotain joka päivä)

Säännöllinen syöminen 
Lisää vihanneksia ja kasviksia

Hikiliikunta 2-3 krt vko (kävely/uinti)
Liikunnan ilo, hyvän mielen liikuntaa
Liikunta puolison kanssa

Riittävä unen määrä, lisää unta, valmistaudu

Stressinhallinta

Kahvi, ei kahvia 6h ennen nukkumista

1

2

3

4

5

6

7

8

Tärkeysjärjestys Hmmm…



Minun 
tavoitteeni on

Aamiainen (Syön edes jotain joka päivä)

Säännöllinen syöminen 
Lisää vihanneksia ja kasviksia

Hikiliikunta 2-3 krt vko (kävely/uinti)
Liikunnan ilo, hyvän mielen liikuntaa
Liikunta puolison kanssa

Riittävä unen määrä, lisää unta, valmistaudu

Stressinhallinta

Kahvi, ei kahvia 6h ennen nukkumista

1

2

3

4

5

6

7

8Lupaan lisätä liikuntaa arjessani, lupaan liikkua 1-3 
kertaa viikossa, 1x uinti ja 1-2x kävelylenkkeilyä
(ehkä puolison kanssa).



Saamani 
koulutusmateriaali/työvihko 
oli mielestäni hyvä lisä 
hyvinvointipäivään.

Täysin samaa mieltä 33%
Jokseenkin samaa mieltä 52%

Ei samaa, eikä eri mieltä 9%
Jokseenkin eri mieltä 5%
Täysin eri mieltä 1%



Minkä arvosanan 
antaisit hyvinvointipäivä
stä kouluarvosana-
asteikolla (4-10)?

Keskiarvo 8,94



Miten kouluttajat mielestäsi 
onnistuivat päivän aikana ja miksi? 
Voit myös kertoa 
terveisiä kouluttajille!

- Innostavia ja havainnollisia esimerkkejä 
todellisesta elämästä.

- Kiitos rohkaisevasta ja innostavasta päivästä

- Ensimmäinen direktiivikoulutus,
jossa kukaan ei nukkunut!



Ammattipätevyys päivän työkaluina 
tabletit ja Menti.com

Valmentaja antaa kaikille alustetun tabletin

• Päivään osallistuminen on helppoa
• Kannustaa kaikkia osallistumaan
• Antaa päivän keskusteluille mukavaa pohjaa
• Näet mitä muut arvaa tai mitä mieltä

asiasta ollaan, mutta kukaan ei tiedä kuka 
vastasi mitä





4
11









Kiitos


