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Osio 1: Kokonaisvaltainen hyvinvointi (kesto 00:01-22:00)
1) Miten Jonista tuli kuntosaliyrittäjä?

V: Diplomi-insinöörin työt alkoivat tökkimään. Vaimo alkoi pyörittämään hyvinvointibisnestä ja hänen 
esimerkistään he molemmat jäivät pois palkkatöistä ja ryhtyivät hyvinvointiyrittäjiksi. 

2) Mitä kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan?

V: Konkreettisimmillaan sillä tarkoitetaan arjessa ravintoa, liikuntaa, palautumista ja stressinhallintaa. 
Käsitettä voi laajentaa mm. ajattelumalleihin, perimään, ihmissuhteisiin, pankkitilin saldoon asti- kaikilla 
näillä on myös vaikutus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tiivistettynä kokonaisvaltainen hyvinvointi on 
näiden kaikkien osa-alueiden välistä tasapainoilua. 

3) Miten omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia voi parantaa?

V: Ensin voi aloittaa sillä, että pohtii mistä oma hyvinvointi koostuu? Mitä hyvinvoinnin tekijää on 
helpointa lähteä parantamaan omassa arjessa? Esim. unta, ravintoa, liikunnan määrää tms. Lähtee 
liikkeelle siitä osa-alueesta, minkä parantamisesta on helpoin lähteä liikkeelle ja kokeilee sen 
muuttamista muutaman viikon ajan ja seuraa, mikä vaikutus sillä on omaan oloon ja jaksamiseen. 

4) Mikä on liikunnan lisäämisen osalta keskeisintä Jonin mukaan? 

V: Istumisen ja paikallaan olemisen tauottaminen. 
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Osio 2: Hyvinvointi arjessa (kesto 22:00-38:15)
5) Miksi hyvinvointi saattaa kärsiä kiireisinä ajanjaksoina? 

V: Kiireisinä ajanjaksoina ihmisen voimavarat ovat rajalliset, jolloin tulee helpommin jätettyä liikkuminen

välistä ja syötyä helposti epäterveellisemmin. 

6) Miksi juuri kuormittuneessa tilassa olisi tärkeää Jonin mukaan keskittyä hyvinvointiin?

V: Koska kuormittuneena ihmisen hyvinvointi kärsii, jos ei pidä huolta hyvinvointia edistävistä tekijöistä 

arjessa. Kuormittuneessa tilassa ihminen nimenomaan tarvitsee hyvinvointiin keskittymistä: riittävästi 

palautumista ja unta, liikuntaa ja terveellistä ruokaa, jotta jaksaa arjessa. 

7) Mitä vinkkejä Joni antaa pimeässä marraskuussa selviämiseen ja väsymisen estämiseen?

V: Ajankäytön hallinta eli kalenterin hallinta on tärkeää ja suunnitelmallinen hyvinvoinnin harjoittaminen
(esimerkiksi sovittu sulkapallovuoro joka viikon sunnuntaille on parempi kuin ei-aikataulutettu ajatus 
sulkapallovuorosta). 

8) Mikä on Jonin vinkki terveelliseen syömiseen?

V: Lautasmallin mukaan syöminen- se on simppeli tapa pitää huolta terveellisestä syömisestä.

9) Miten Joni tiivistää jakson? Mitä hän toivoisi jaksosta jäävän mieleen?

V: -Hyvinvointi on ennen kaikkea elämänlaatukysymys- väsynyt ihminen, jolla on heikot voimavarat voi 
antaa kaikkensa, mutta saavuttaa silti vähemmän kuin hyvinvoivana saisi aikaan. 
-Ole oman kalenterisi haltija ja ajasta hyvinvointiasiat (esim.liikkuminen) kalenteriin

10) Mitä sinulle jäi mieleen jaksosta? Saitko jotain konkreettisia vinkkejä omaan arkeesi?

V: 
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