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Osa 1 
 
Tästä alkaa tarina elämäntapamuutoksesta ja jotta sen tarpeellisuus selviää lukijalle, on 
palattava ensin ajassa taaksepäin vuoteen 2001. 
 
Armeijan jälkeen muutin Vaasaan työn perässä Alavudelta. Kuten monen kaksikymppisen, 
elämä pyöri työn ja bilettämisen syklissä, -01 keväällä muistan painaneeni n.85kg. 
 
Ensimmäiset selkäkivut alkoivat joskus -02 ja niistä pääsi näppärästi eroon viikonlopuksi 
viinalla, kunhan vaan muisti mehustaa kunnolla. Painoa alkoi kertyä sillä liikunta ei 
kuulunut millään muotoa elämääni, ei ollut kuulunut koskaan, olin aina vihannut 
liikkumista. Olin siinä huono, kerroin itselleni. 
 
Päivät töissä tuotannossa, illat tietokoneella pelaillen tai telkkua katsellen, valmisruokaa 
tai take awayta, viikonloput bileitä ja aina sunnuntaina krapulassa. 
 
Tällä reseptillä voi 3:ssa vuodessa kerätä vararavintoa ydintalven varalle sellaiset +35kg. 
Tämä oli henkilökohtainen kärkisuoritus, 120kg täyttä mahtavuutta oli kasassa. 
 
Huomenna jatkoa. 
 

 

http://n.85kg./


osa 2 
 
Juomiseen oli muitakin syitä kuin hauskanpito ja fyysiset kivut, olin yksinäinen. Vaikka 
ympärilläni oli ystäviä enemmän kuin saatoin toivoa (sain todella laajan verkoston nopeasti 
kasaan) olo oli henkisesti hyvin ontto. 
 
Unelmoin omasta perheestä ja siitä että joku oikeasti välittäisi, moni suhteen alku oli 
loppunut jo alkumetreillä. Sitten -03 marraskuussa tapasin tulevan vaimoni. Tästä alkoi 
muutokset. En ollut enää yksin. 
 
Yksi asia johti toiseen, 2006 rakensimme oman talon, sain työn kouluttajana (tästä alkoi 
urani opetuksen/valmennuksen parissa), 2007 esikoisemme syntyi ja -08 ja -10 tuli 
asukkaita lisää ja täten nuppiluku oli sitten 5. 
 
Ruokani sisälsi parempia valintoja ja viikonloppujen bileet vähenivät. Tilalle tuli kuitenkin 
asiakkaiden kanssa illanistujaiset, joten nyt juotiin välillä myös viikolla. Paino putosi elämän 
muutoksen mukana 100:n kiloon, ruokavalion muutos ja lisääntynyt arkiliikunta olivat 
katalyytit mutta henkinen tasapaino helpotti päätöksentekoa. Alkoholin kulutus oli 
määrällisesti pienempi. 
 
Selkävaivani olivat muuttuneet kroonisiksi, nukuin huonosti ja liian vähän, söin 
särkylääkkeitä kuin leipää. Lopulta jalkani turposivat niin että en kyennyt kävelemään. 
 
Palataan tähän seuraavaksi. 
 

 
  



osa 3 
 
2009 olin komennuksella Kiinassa ja kun palasin sieltä aloitin iltaopiskelun korkeakoulussa 
insinööriksi työn ohella. 2010 sain ylennyksen töissä esimieheksi. Paikka avautui 
organisaatio muutoksessa ja edellisen esimiehen jäätyä sivuun. Olin aina saanut kiitosta 
työstäni, olin siinä omastakin mielestäni hyvä. Tämä palkittiin ylennyksellä. 
 
Se olinko sopiva johtajaksi ei käynyt mielessäni, olin iloinen moisesta tunnustuksesta ja 
minusta tuntui, että nyt sitten pitää hoitaa homma hyvin. Minä näytän, että pärjään! 
Itseluottamus nousi kohisten, sain paljon tunnustusta ulkopuolelta ja se hiveli sisintä.  
”Mä osaan ja pärjään! Musta on vaikka mihin!” 
 
Kotona olin saanut eväät siihen, että työ tekijänsä määrittää. Tämä on oikeastaan sama 
suurimmalle osalle -80 luvun lapsista, vanhemmat siirsivät perintönä saaneensa ajatuksen 
minäkuvan rakentumisesta työminän mukaan jälkipolvelleen. Hieno lähtökohta 
suorittamiselle ja itsetuntemuksen sumentamiselle. 
 
Seuraavaksi selätetään ne selkäkivut. 
 

 
  



osa 4 
 
Kipujen huippupisteessä ja univajeen kroonistuessa ajatukseni olivat todella synkät. En 
löytänyt enää mitään mielekästä elämästä, edes omat lapset ja puoliso eivät olleet ilon 
aiheita. Elämä oli yhtä kärsimystä. 
 
2010 sain vihdoin selville mikä selkääni vaivasi, selkärankareuma. Eipä siinä sitten asialle 
mitään voinut, lääkkeet loppuelämäksi kappiin ja eteenpäin. Jännä kyllä, olin helpottunut. 
Se että sairastan parantumatonta autoimmuunisairautta ei haitannut, kuhan nämä helkutin 
kivut loppuvat!  
 
Helpotuksen toi niinkin ihmeellinen asia kuin yliliikkuvat nivelet, ne kompensoivat reuman 
jäykistävää vaikutusta. HAH, positiivista! Lääkkeet purivat ja selkä alkoi taas toimia. 
Jalkojen turvotus loppui. Vihdoin sain taas nukuttua. 7 vuoden spiraali alkoi taittua. Sain 
lisättyä liikuntaa, joten paino oli n.90kg 2014 alussa. 
 
2012 töissä oli ensimmäiset YT neuvottelut, Olin 30v esimies ja päädyin irtisanomaan 
ensimmäisen ihmisen elämässäni. Myös yksi tiiminjäsenistäni irtisanoutui, masentavaa. 
Organisaatiomuutos toi minulle uuden tiimin, tätä lähdettiin sitten ajamaan ylös. 
 
Tein töitä kellon ympäri, halusin olla ihmisjohtaja ja korjata virheeni, joten menin lähelle 
ihmisiä. Halu auttaa muita oli kova! Vain yksi ihminen jäi paitsioon, minä. 
 

 
  

http://n.90kg/


osa 5 
 
Sain aikaan hienoja tarinoita ihmisten auttamisesta, siitä tuli mukavasti kiitosta ja se tuntui 
hyvältä. Samaan aikaan oma jaksamiseni alkoi romahtaa. Nukuin huonosti, olin aina ärtynyt 
ja väsynyt, en sietänyt mitään vastoinkäymisiä. Kyynisyys oli vallitseva tunne. 
 
Aiempi sairasteluni, 5 vuotta vauva-aikaa, iltaopiskelu, vaativa työ esimiehenä ja kaikki 
muu kuorma alkoi näkyä. Aloin saada selittämättömiä fyysisiä oireita. 
 
Kärsin rintakehän puristuksesta, aamuisista pahoinvoinneista, yllättävästä päänsärystä, 
huimauskohtauksista ja lähimuistin menetyksistä. Valokuvista näkee jälkeenpäin, että en 
hymyillyt juuri koskaan. Menin lopulta työterveyteen etsimään apua jumissa oleville 
niskoilleni… 
 
Kun kävelin 2014 alkuvuodesta ulos Mehiläisestä kädessä 3kk:n sairaslomalappu 
vakavasta uupumuksesta olin shokissa. En ymmärtänyt miten näin voi käydä, miksi en 
ollut tajunnut mitään!?! 
 
12 vuotta oli hyvinvointiani nakertanut usea epäsuotuisa asia, eniten se, että sen sijaan kun 
väsytty, olisin antanut itselleni aikaa palautua mutta painoinkin lisää kaasua. 
 
Kynttilää ei ollut vain poltettu molemmista päistä, sitä oli sulatettu liekinheittimellä. 
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Olin siis elänyt laina-ajalla ja nyt laina erääntyi, kerrasta. On syytä painottaa, että uupumus 
on kokonaiskuormituksen ylittymistä ja usein pitkältä ajalta. Työ on vain yksi tekijä 
kokonaisuudessa. 
 
Muistan millaista oli istua kotona ja tuntea epäonnistuneensa. Miksi minä en jaksa, kun 
muut jaksavat, kuinka voin enää ikinä palata töihin, miten kukaan enää arvostaisi tällaista 
heikkoa yksilöä, saanko nyt potkut, hajoaakohan perheeni nyt? Yleisesti siis tunsin olevani 
arvoton turhake. 
 
3 kuukautta riitti ensishokin selättämiseen. Meni vielä pitkään, että kykenin osittain 
normaaliin elämään. Silloin syyllistin ties mitä asioita tilanteestani mutta myöhemmin 
ymmärsin, että peilistä katsoo se, kuka oli tilanteen päästänyt tähän pisteeseen. 
 
Sain insinöörin opiskelut maaliin keväällä ja olin vuoden loppuun asti osa-aikaisesti töissä. 
Jälkeenpäin ymmärrän, että olisi pitänyt jäädä sivuun pidemmäksi aikaa. Taloudellinen 
paine, (joka oli silloin päällimmäisenä huolena ja aivan syyttä!) ajoin minut palaamaan 
töihin osa-aikaisesti loppuvuodeksi. Se hidasti toipumistani, se ja sosiaalisen 
kanssakäymisen tarve reflektoida asiaa. Minun onnekseni minulla oli perhe ja rakastava 
vaimo. 
 
♥️ Tämä on tarinan todellinen käännekohta, mikään ei enää palaisi ennalleen ♥️ 
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Paluuni töihin sujui mutkitta. Möröt mielessäni olivat olleet perusteettomia, niin siinä vaan 
käy kun jää yksin asioita pohtimaan. Ihmiset olivat ymmärtäväisiä ja tukivat minua, he siis 
välittivät!  
 
Muutama harmaa pilvi leijaili silti pääni päällä. Ilmapiiri ja kommentit sosiaalisessa piirissäni 
kertoivat karun viestin, uupumisesta puhuminen on tabu!  
 
Juoduin siis vuosia välttelemään aihetta, jota olisin toivonut voivani purkaa mielestäni. Pato 
kasvoi suureksi ja nytkin tätä kirjoittaessani tunnen piston rinnassani, voiko tästä puhua? 
 
Palattuani töihin huomasin nyt tekeväni osa-aikaisena 3:n päivän aikana 5:n päivän työt. 
Palasin siis normaaliin päivärytmiin 2015 tammikuussa ja samana vuonna luovuin 
esimiestehtävistä. Pääsin kansainvälisiin asiantuntija hommiin, siitä alkoi käänne 
parempaan. 
 
Uupumus jätti minuun pysyvän mekanismin, se toimii niin että kun kokonaiskuormitukseni 
alkaa ylittymään liian pitkällä aikajaksolla, alkaa rintakehääni ahdistamaan on vaikea saada 
happea. 
 
Tasapaino alkoi palautua ja elämä hymyili. Tästä alkoi nousukiito uuteen normaaliin. 
 
Seuraavaksi sitten aloitetaan biologisen reservin remontti, eli laitetaan ukon fysiikka 
uusiksi 💪🔥👍 
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2014-2016 tapahtumat kerryttivät minulle mukavan ekstra 10kg ja täten puntari oli taas 
neuvolan välttävässä miehisessä 100kg lukemassa. Ou jee, ylivoimaa! 
 
Olin henkisesti palautunut sille tasolle että 1.4.2016 aamulla päätin pudottaa painoa. Tiesin 
kyllä, että tämä olisi terveyden kannalta tärkeää, se ei vain koskaan ollut riittävän tärkeää. 
Olen aina ollut enemmän tai vähemmän ylipainoinen. Olen hokenut itselleni, että olen 
huono liikunnassa ja uskoin itseäni. Hain identiteettiä ostamalla moottoripyörän, musta 
tulisi kova HD äijä, mutta ei se ollutkaan minun paikkani. 
 
Heitin myös usein läppää painostani, sillä huomasin, että siitä huumorista pidettiin. Jännä 
kyllä en tehnyt tätä siksi että se olisi ollut minusta huvittavaa vaan tunteakseni 
hyväksyntää ja hyvää oloa. Harmonian saavuttamiseksi olin valmis luopumaan paljosta. 
 
Jos olisin tiennyt, että itseluottamukseni kuoppa täyttyy ja identiteetti kriisi lähtee 
purkaantumaan lähtemällä lenkille, olisin varmasti tehnyt sen aiemmin. No en tiennyt. Olin 
myös nähnyt ympärilläni inspiroivia esimerkkejä painonpudotuksesta, heistä onkin tullut 
uuden minän parhaita ystäviä. 
 
Koko projekti siis alkoi ajatuksesta pudottaa painoa. 
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Alussa siis ajatukseni oli pudottaa painoa, tämä johti kyllä paljon muuhunkin mutta silloin 
en sitä tiedostanut. Ajatukseni muutokselle oli täysin fyysinen ja sen kohde oli 
itseluottamuksen kasvattaminen. En koe tänäkään päivänä tätä ongelmaksi, minulla oli 
henkilökohtainen sisäinen motiivi ja se ruokki haluani onnistua. Se toimi. 
 
Tavoitteeksi laitoin -10kg eli takaisin pre-burnout tilaan. Unelmoin siitä, että saisin vielä 5kg 
lisää pois, se olisi mahtavaa! Lähdin siis ensimmäiselle lenkilleni. 
 
Minä tarvitsin valmentajan pitämään minut ruodussa ja ajan tasalla. Sen virkaa hoiti Polar 
A360. Tämä muutti kaiken. Tietokonepelit ovat olleet oleellinen osa elämääni niin kauan 
kuin muistan. No hitto vie, minä tein liikunnastani itselleni pelin! Kilpailin itseni kanssa ja 
HIGH SCOREa tavoiteltiin! Toimii hyvin painonpudotuksessa mutta ei välttämättä ole hyvä 
tapa elää, silloin se kuitenkin toi tuloksia. 
 
Lähestyminen oli siis yksilöllistä, se mikä toimii toiselle ei välttämättä toimi sinulle. Muiden 
kopiointi ei siis toimi. Se johtaa helposti henkilöitä harhaan ja nostaa kynnystä onnistua, jos 
ei nyt sattumalta osu kohdalle. 
 
Parasta just sulle, kirjoitti Joni Jaakkola kirjassaan väkevä elämä. 
 

 
  

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAcrv9gBGbLlpYkQRE3GyuKMXUFvZ87LAJs
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”Painoa pudotetaan syömällä”, hauska sanonta ja on siinä myös totuutta. Se todellinen 
pudottaja on kuitenkin kulutus ja sen tuottama aktivoitu aineenvaihdunta mikä polttaa 
enemmän energiaa kuin saa. 
 
Eräs todella tärkeä seikka pysyvässä muutoksessa on, että uudesta tavasta elää tulee uusi 
normaali. Tämä onnistui minulla siten että tein asioita pienissä nopeissa vaiheissa, saavutin 
tavoitteita tiuhaan. 
 
Painon pitäminen kurissa on haastavaa, jos se on tehty ilman liikuntaa. Silloin yksi 
kontrollin mekanismeista puuttuu. Kun painoa voi kontrolloida lisääntyneellä kulutuksella 
ja vähemmällä saannilla, helppo matikka kertoo, että resepti onnistumiseen on 
kaksinkertainen. 
 
Minä seurasin kehitystäni aluksi päivätasolla mutta tarpeellinen taso olikin viikko. Eli se, 
että ei joka päivä onnistu ei haittaa, kokonaisuus ratkaisee.  
 
Hyvä ja systemaattinen seuranta auttaa pitämään kurssin oikeana. Pudotukset tapahtuvat 
portaissa, kun keho on löytänyt taas uuden stabiilin tilan alkaa paino taas tippua. Minä 
seurasin kulutusta ja painoa, pidin niistä myös kirjaa päivittäin ja summasin ne viikoiksi. 
 
Kuvassa 2016 paperille piirtämäni havainto miksi onnistuin kerta toisensa jälkeen. Tästä se 
ajatus lähti sitten jalostumaan. 
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Sitten tulee isoin tekijä onnistujan ja epäonnistujan välillä, sosiaalinen tuki. Meistä harva on 
niin vahvoja, että kestämme yksin yhteisön painetta. Jos tuo paine tulee vielä oman 
perheen eli sen lähimmän ja tärkeimmän tukifunktion sisältä, on peli usein menetetty. 
 
Kun itse syöt omenaasi, puolisosi tyhjää Omar pussin. Kun otat saunan jälkeen vichyn 
ilman sitä kossua, juo kumppanisi skumppaa vieressä ja ottaa ”seitin ohuet”. Kun koitat 
raivata aikaa kalenteristasi jokapäiväistä kävelylenkkiäsi varten, ollaan kotona vihaisia, kun 
et taaskaan ole läsnä. ”aina töissä tai kuntoilemassa” 
 
Fiksu kumppani ymmärtää, että tämä panostus henkilökohtaiseen hyvinvointiin tulee 
moninkertaisena takaisin energisenä, hyväntuulisena, vakaana ja aikaansaavana puolisona. 
Parhaassa tapauksessa jos sinulla on lapsia, alkavat he kiinnostua myös terveellisestä 
elämästä, double win, hyvä vanhemmat! 
 
Näin kävi siis minulle. Kun tulin kotiin töistä ja olin ärtynyt vaimoni sanoi tuimasti minulle: 
”nyt ne napit heti korviin ja lenkille siitä!” ja minä menin. Kun tulin takaisin olin kuin eri mies, 
kaikki taakka jäi aina sinne lenkkipolulle ja mieli oli keveä. Aivan huikea juttu! 
 
♥️ Kiitos rakas, teit tästä mahdollista ♥️ 
 
P.S Niko ilman partaa 😃 
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Liikunnan lajit kannattaa alussa valita niin, että kynnys aloittaa on matala. Hyvä 
nyrkkisääntö olisi, että kipinästä lähteä liikkeelle kuluu vartti ja olet itse suorituksessa. 
 
Pudottaessani painoa keskityin aerobisiin lajeihin. Ne tuottivat tasaista pitkäjänteistä 
kaloripolttoa ja lisäsivät hengitys ja verenkiertoelimistön kapasiteettia mutta valitettavasti 
söivät lihasta. Tämä on aina vaihtokauppaa, kaikkea et voi saada luonnollisin keinoin. 
 
Minulla oli useita eri lajeja taskussa, kävely, sauvakävely (nostaa n. 10% sykettä normaaliin 
verrattuna ja aktivoi yläkehon), crosstrainer, uinti, pyöräily ja lopulta juoksu. En suosittele 
aloittamaan juoksulla, siinä on vaarana, että nivelet eivät kestä. 
 
Kiinnitin silloin huomiota sykealueisiin mutta lopulta se olikin turhaa optimointia, jos et nyt 
satu tähtäämään seuraaviin SM kisoihin, rasvaa palaa suhteessa melkein saman verran 
kovassa kuin rauhallisessa liikunnassa. Jos painoa pitää saada alas niin enempi parempi. 
 
Aluksi tein lyhyitä lenkkejä. Aina kun ne alkoivat tuntumaan helpoilta kasvatin joko matkaa 
tai tempoa. Lajien monipuolisuus takasi sen, että aina löytyi jokin mielekäs laji. Kun ei 
huvittanut ponnistella lähdin vain kävelylle, parempi sekin, kun ei mitään. 
 
Liikuin melkein joka päivä. 
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Nyt asiaa ravinnosta.  
Ravinto-ohjelma ei yksin johda pysyviin tuloksiin vaan onnistumisen avain on itsensä 
johtamisen kautta leimahtava sisäinen motivaatio. Muutoksen tulee toteuttaa 
henkilökohtaista hyötyä, konkreettisesti ja pysyvästi. 
 
Huolehdi siitä, että pysyt kylläisenä. Tee se niin että ravintosi on tilavuudeltaan suurta ja 
energialtaan pientä. Hiilihydraatit ja proteiinit sisältävät 4kcal/g, rasva 9 kcal/g ja alkoholi 
7 kcal/g . Proteiini takaa pidemmän kylläisyyden tunteen sillä se imeytyy hitaammin. Se 
auttaa myös säilyttämään lihaksia. Neste pitää kylläisyyttää huonosti. 
 
Juo aina lasi vettä ennen kuin syöt, näin olet "täynnä" nopeampaa. Syö paljon kasviksia, 
marjoja ja hedelmiä. Rasvaa pähkinöistä (jos voit). 
 
Syö aamulla proteiinia ja illalla proteiinia, pidä aikataulutetut rutiinit syömisessäsi äläkä 
lipsu niistä. 5 kertaa päivässä toimii tosi hyvin. Tämä takaa sen, että et ole koskaan 
nälkäinen. Jos olet, se todennäköisesti johtuu siitä, että skippasit vaikka välipalan. Kun syöt 
3:n tunnin välein ja vaikea kokea nälkää. 
 
80/20 eli 6 päivää viikosta tai 4 ateriaa päivässä terveellisesti ja 1 päivä viikossa tai 1 ateria 
päivässä rennommin. 
 
Näillä tavoilla itse onnistuin ja niistä tuli minulle pysyvä mekanismi. 
 
Kuva Vaasa EnergyRun 
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2016 - Elokuu - Vaatekaupoilla 
Minä: Mitähän kokoa tästä nyt pitäis sovittaa? 
Myyjä: Sulle taitais sopia M Slim fit. 
Minä: MITÄ!?!?!? Ei kai nyt sentään! 
 
No menihän se. Päädyin siis ostamaan koko vaatekaappini uusiksi. Kallista mutta pirun 
mukavaa touhua! Aikaisemmin olin iloinen, jos se oli L tai XL, aina kuitenkin se kirottu 
Regular Fit.  
 
Varoituskolmiosta oli tullut kärkikolmio. 
 
7 kuukauden aikana painoni putosi 100:ta -> 70 kiloon. Reseptinä siis toimi yksinkertaisesti 
kalorivaje, katalyyttina liikunnan aiheuttamana mielihyvä ja motivaattorina kohoava 
itseluottamus. Olin tulessa! 
 
No miksi tämä sitten kohotti itseluottamusta? Koin arvostusta asiassa missä olin aina ollut 
omasta mielestäni paska! Se tuntui niin hyvältä, ajattelin että pystyn mihin vaan!  
 
Nyt kuitenkin varoitus, se tuki loppuu aikanaan, ja osalla kateus onkin lopulta se 
päällimmäinen fiilis. Silloin pitää sisäisen motivaation pysyvästä muutoksesta olla 
olemassa, muuten alkaa se niin ihana jojoilu. 
 
Miksi on niin vaikeaa olla onnellinen toisen onnesta? 
 
Kuvat on 03/2016 ja 10/2016. 
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Mikä sitten on minun sisäisen motivaationi lähde?  
Miksi minulle muutoksesta tuli pysyvä? 
 
Nyt mulla on parempi terveys, jaksan paremmin, nukun paremmin, siedän stressiä 
paremmin, palaudun paremmin, kestän tauteja paremmin, näytän mielestäni paremmalta 
(tämä on monelle yllättävän iso juttu mutta suomalaisena siitä ei saa puhua) jne jne. Olin 
tiennyt nämä aina, silti en tehnyt asialle yhtään mitään! Miksi? 
 
Koska minun todellinen arvomaailmaani perustuva energian lähde olikin muiden 
auttaminen. Jotta voin auttaa muita voimaan hyvin, pitää minun itse voida hyvin. Siksi 
tärkein tehtäväni on pitää itseni hyvinvoivana, että minusta on apua muille. Eikä siinä sen 
kummempaa. 
 
Miksi tahdon auttaa muita?  
Se tuotaa minulle iloa ja tekee elämästäni merkityksellistä minulle. Siitä syntyy minun 
mielekäs elämä. 
 
Meidän pohjimmaiset arvomme miksi muuttua jakautuvat moniin tekijöihin, ne pitää 
oivaltaa itse. Siihen toimii työkaluna itsetuntemuksen syventäminen. Kun tutustuu 
itseensä, tutustuu arvomaailmaansa ja löytää sen syyn miksi haluaisi voida paremmin. Se 
voi myös aluksi pelottaa. 
 
Teinkö minä näin?  
En tässä järjestyksessä, palat loksahtivat kohdalleen vasta 2 vuotta muutoksen jälkeen. 
Hyvä niin, aika oli silloin kypsä. Minä olin ajalle kypsä. 
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Rajun painonpudotuksen jälkeen hormonitasapainoni oli sekaisin. Lisäksi kehollani oli liian 
iso nahkapuku päällä. Tämä korjaantuu helpommin nuoremmilla mutta minä alan jo olla 
siinä välissä missä ”rappeutuminen” solutasolla alkaa. 
 
Kannattaa huomata, että paino lähtee aina kokonaisvaltaisesti kehosta, rasvasta ja 
lihaksista, sitä ei voi kohdistaa. Ruokavaliolla voit vaikuttaa suhteeseen mutta et pysäyttää 
toista. 
 
Hommat olivat siis hienosti mutta aamulla peili oli itselle surullinen näky. Rasvalla tätä ei 
enää täytetä ja ei se siitä enää kiristykään. Vaihtoehdoksi jäi siis lihasten kasvatus. Tästä 
alkoi ne todelliset haasteet. 
 
Oli asennoiduttava eri tavalla syömiseen. Piti saada vähän plus kaloreita mutta ei liikaa. 
Tämä on haastavaa, kun mielessään on ”lihava” niin ajatus lihomisesta on kidutusta. 
Nouseva puntarin luku sai helposti jarrut päälle ja kehitys junnasi paikallaan. 
 
Tässä ajanjaksossa 2017 – 2018 söin puntarin kautta ja ymmärrys ravinnosta tuli tutuksi. 
Opin lopulta arvioimaan ruokani sisällön silmämääräisesti. 
 
Sanon nyt ihan suoraan, jos koet laihduttamisen vaikeaksi, niin se on lasten leikkiä 
verrattuna melkein nelikymppisen lihastenkasvatukselle ilman mitään aiempia pohjia. 
 
Mutta kaikki onnistuu kun syyt on oikeat. 
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2017 siirryin kansainväliseen tiimiin töihin, se oli todella mielenkiintoista aikaa. Aiemmin olin 
kyllä työskennellyt paljon eri kansallisuuksien kanssa ja vetänyt heille projekteja mutta nyt 
tiimini oli myös kansainvälinen. 
 
Kaikesta hienosta uudesta huolimatta jotain oli pysyvästi muuttunut minussa. Minä 
nimittäin olin päätynyt identiteetti kriisiin.  
 
En enää tunnistanut itseäni enkä kokenut tekeväni merkityksellisiä asioita elämässäni. 
Vaikka työni oli siis mielenkiintoista, se ahdisti minua päivittäin. Siis oikeasti ahdisti, en 
meinannut saada henkeä vaikka olin biologisesti huippukunnossa. Rintakehääni puristi. 
 
Aloitettuani kuntoilun 2016 aloin kirjaamaan päätelmiäni ylös. Kiinnostuin alan 
kirjallisuudesta ja aloin lukemaan. Lukemisharrastus muuten alkoi samoihin aikoihin, kun 
kuntoilunikin oli alkanut, yhtä hyvää tapaa näyttää seuraavan aina vähintään yksi lisää.  
 
Hiljalleen päähäni oli hiipinyt ajatus siitä, että voisinko tehdä tätä työkseni, siis elää 
terveellistä ja sporttista elämää ja auttaa muita saavuttamaan saman onnen minkä olin 
löytänyt.  
 
Mutta miten? 
 
Kuva 2017 Suzhou - Kiina 
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2018 jäin opintovapaalle. 8kk poissa töistä! Kirjoittelin Maisterin oppariani projektien 
johtamisesta ja kiinnostuin enemmän ja enemmän ihmisistä. Vihdoinkin oli aikaa ajatella ja 
tutkia sisintään ilman hälinää.  
 
Sain myös aikaa perheeni kanssa, tuntui että ensimmäistä kertaa aidosti tutustuin heihin. 
Vietimme pitkän kesän matkustellen matkailuautollamme pohjoisessa, ne muistot kannan 
sydämessäni loppuun asti. Vieläkin silmäni kostuvat, kun muistelen sitä reissua. Se 
yhteinen rakkaus elämään oli niin vilpitöntä, tahdon sen pysyväksi tilaksi.  
 
Sain myös kokeilla jotain uutta ja mahtavaa, nukuin 6kk ilman herätyskelloa luonnollisella 
unirytmillä. Kun tämän on kokenut kerran, ei halua enää palata takaisin vanhaan.  
 
Nyt mielessä alkoi siis kehittyä ajatus totaalisesta uramuutoksesta, mutta miten ihmeessä?  
 
Kun palasin syksyllä töihin olivat ajatukseni kirkkaammat kuin koskaan, olin niin 
voimaantunut elämästä! Ymmärsin millaisessa mentaalisessa sumussa, olen elänyt 
elämääni. Mutta että tämän pystyi ymmärtämään, piti ottaa tilaa, omaehtoisesti.  
 
Kun toimiston käytävillä elävät kuolleet tervehtivät minua se oli shokki! Silloin tiesin, että 
muutos on välttämätön. Jos jatkan näin, minäkin kuulun taas tuohon massaan.  
 
SE EI KERTA KAIKKIAAN KÄY 😤 

 

Kuva jäämeressä uimassa 
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Päätin hakea uusia tehtäviä, ajattelin että sillä tämä selviää. Laitoin CV:n kuntoon ja aloin 
etsimään. Koitin löytää niitä niin työnantajani sisältä (hei 30k työntekijää, pitäisi löytyä!) ja 
ulkopuolelta. Jotenkin olin saanut itselleni huijattua, että tämä kaikki on yrityksen vika! No 
eihän se nyt näin mustavalkoista ole, mutta silloin se mielestäni oli. Lisäksi olin jonkun 
ihmeen aivopierun seurauksena saanut päähäni, että minun pitäisi nyt edetä urallani. Jos 
pääsen korkeammalle johtajan paikalle voin vaikuttaa asioihin, kuinka väärässä olinkaan. 
 
Yritykseni karahtivat kiville, olin alakuloinen. Hyvin usein pääsin melkein maaliin, kävin 
haastatteluissa aina Tanskassa asti mutta kerta toisensa jälkeen epäonnistuin, ikuinen 
kakkonen. Tämäkö on arvoni työmarkkinoilla? 
 
Virheeni oli myöhemmin kovin selkeä, hain tehtäviä, joihin minulla ei oikeasti ollut paloa, 
janosin vain muutosta ja arvostusta. Hain myös korkeampaa asemaa, myöhemmin tajusin, 
että onnistuminen tässä olisi ollut minulle tuhoisaa. Taas olin määrittänyt itseni työni 
kautta, dammit! 
 
Takaisin piirustuspöydän ääreen, Mites yrittäminen sitten toimisi, hmmm…? 
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Kaipasin täyttä autonomiaa, halusin olla vapaa muiden käskyvallasta ja halusin kauas siitä 
jatkuvasta valtataistelusta mitä yritysmaailmassa käydään. Päätöksien takana oli usein 
piiloagendalla yksilön edunvalvonta. 
 
Minulla oli työlleni slogan: ”disappointing people every day”. Vein läpi uudistuksia, joihin en 
itse uskonut mutta niin piti tehdä koska niin oli päätetty. 
 
Toinen harmittava asia oli osaamisen laatikoiminen. Sinulla on nyt tämä boksi tässä, 
tukahduta muu osaamisesi. Tiesin että pystyisin paljon muuhunkin mutta en saanut 
tilaisuutta. Olin pettynyt osaamisen johtamisen tasoon. Potentiaalia hukattiin koneiston 
rattaisiin joka päivä. 
 
Tilanne oli ratkaistava, tähän en voi jäädä tai se tekee minusta selvää jälkeä, sitten 
pohtimaan exit suunnitelmaa. 
 
Minulla oli vielä opintovapaata käyttämättä ja opparin viimeiset viilaukset tekemättä. 
Päätin siis jäädä toistamiseen vapaalle 2019 kesäkuussa ja perustaa yritykseni 
sivutoimisena. Ajatus oli selvitellä markkinaa ja valmistautua siirtoon. 
 
Sitten tippui pommi. Työnantajani ilmoitti, että en saa perustaa yritystäni, se voisi johtaa 
irtisanomiseen. Tunnelma oli apea, minulla oli nyt kaksi vaihtoehtoa. Toisessa menisi 
mielenterveys ja toisessa elanto. 
 
Kuoppasin haaveeni yrittämisestä. 
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Opintovapaat ovat loistava tapa oppia elämään vähemmällä. Minun tapauksessani ne 
tarkoittivat nettotulojen tippumista 1300€/kk. Tästä opista oli myöhemmin apua. Kun 
alkaa karsimaan omasta tulotasosta on pohdittava omaa kulutuskäytöstään. 
Vähemmälläkin pärjää oikein hyvin ja rahan merkitys elämää ohjaavana tekijänä vähenee. 
 
Palaisin siis töihin ja syksyllä 2019 tuli organisaatiomuutos. Tiimini vaihtui, samoin pomoni. 
Luulin saavani uudet tehtävät, niin minun annettiin ymmärtää. Kävikin niin että sain 
vanhojen töiden päälle uusia, JESH! Nyt siis sain uutta tekemistä ja olin ylityöllistetty 😅 
 
Päätin jatkaa vielä etsimistäni ja menin tuttuni puheille HR yritykseen liittyäkseni heidän 
rekrypankkiinsa. No siinä kävikin niin, että päädyin heille töihin, HUPS! Ura 
henkilöstönkehityksen parissa oli muuttumassa todeksi 💪 
 
Samaan aikaan ajauduin sattumalta tuntiopettajaksi aikuisoppilaitokseen, heillä oli pulaa 
robotiikan osaajista. Enhän minä niitä kunnolla osannut mutta tunsin tekniikkaa ja koodia 
kykenen lukemaan, joten otin robotin haltuun parissa viikossa ja aloin opettamaan. 
 
Kas vain, minulla oli 2 uutta työpaikkaa! 
 
Elettiin marraskuuta 2019 ja oli aika tehdä urasiirto numero 1. Irtisanoutua nykyisestä 
työpaikastani. 
 

 
  



osa 22 
 
Melkein 19 vuoden työuran jälkeen samalla työnantajalla sanoin itseni irti ja perustin 
sivutoimisena yritykseni BlackMoon Oy:n tehdäkseni sillä digitalisaatio projekteja.  
 
Vietin joulukuun vapaaherrana ja rakentelin firmani perustuksia, opetin samalla iltaisin 
aikuisia tekniikassa. Kävin eräässä tilaisuudessa pitämässä puheenvuoron digitaalisesta 
kehittämisestä yrityksissä ja vedin työpajan muutosjohtamisesta, se oli fantastista! Minä 
nautin esiintymisestä, olen aina nauttinut! 
 
Nyt minulla oli siis oma yritys ja 2 työnantajaa! Todellista silpputyötä, mahtavaa! 
Semmoista se generalistin elämä voi olla. Bruttotuloni oli tosin tippunut 2000€/kk mutta 
mitäpä noista, olin vapaa! Tai niin luulin silloin, tämä ei ollut vielä tässä, lisää muutoksia 
olisi luvassa. 
 
Olin myös aiemmin saanut impulssin siitä, että voisin sittenkin päätyä hyvinvointi alalle. 
Olin nimittäin pitänyt ensimmäisen tilaisuuteni elämäntapamuutoksesta silloisen 
työnantajani pyynnöstä (kiitos Hanna). Se oli huikea kokemus! 
 
Kuvassa minä 2007 Amerikassa pitämässä teknistä koulutusta ja 12/2018 Suomessa 
elämäntapamuutoksesta. 
 

 

https://www.linkedin.com/company/14792078/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAADfz6oBHrUKIRHZt8iOD8Y1mYEi_sC9D_Q
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2020 tammikuussa aloitin työt HR yrityksessä. Olin suunniltani ja innoissani uudesta 
mahdollisuudesta HR kentällä, tästähän minä olin unelmoinut, miten voi olla mahdollista 
että se toteutui!  
 
Mutta asiat olivat toisin kuin oletin. Kohtalaisen nopeasti minulle selvisi, että en tulisi 
viihtymään tässä yrityksessä. Minä näet uskon inhimilliseen johtamiseen ja 
itseohjautuvuuteen. Yksilöllinen lähestyminen oli minun johtamiskäsitteeni keskiössä, 
kaikki ovat niin erilaisia.  
 
Uskon myös, että panostus psykologisen turvallisuuden ilmapiiriin rakentamiseen 
kannattaa ja pidän mikromanagerointia haitallisena. Minä halusin opettaa näitä asioita 
johtajille mutta oma työnantajani ei näitä oppeja mielestäni sisäistänyt.  
 
Minä pelkäsin mennä töihin, aloin voimaan pahoin ja lopulta päätin että tämä ei ole minun 
uusi kotini. Arvoristiriita on se pahin mahdollinen mitä minulle voi tulla, se on minun 
kryptoniittini. Oli taas aika valita ja minä valitsin terveyteni. Alan oppimaan 😁  
 
Itse henkilöstönkehitystyö oli juuri sitä mitä toivoinkin sen olevan, nyt minun kuitenkin 
pitäisi luoda siihen oma tieni, yrittäjänä, ilman asiakkaita.  
 
Tätä kutsutaan hypyksi sinne syvään päähän, lyijykengät jalassa.  
 
Kuva, 12/2019 Puhumassa muutosjohtamisesta. 
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Tiemme siis erosivat HR yrityksen kanssa parin kuukauden jälkeen ja minä aloitin 03/2020 
päätoimisena yrittäjänä. Opetustyön aikuisille tein yritykseni kautta. Nyt tuloni tippuivat 
bruttona vielä 1000€/kk lisää. Nyt siis bruttotulot olivat tippuneet 3000€/kk!  
 
Kyllähän se vähän stressasi mutta suhtautumiseni rahaan oli muuttunut pysyvästi. Tiesin 
kyllä minkä hinnan maksan vapaudesta mutta onko mikään summa rahaa sen arvoista 
että menee mielenterveys?  
 
Onnekseni olin 19 joulukuussa aloittanut systemaattisen ja ohjatun mindfulness 
harjoittelun. Se auttoi minua pitämään mieleni stabiilina ja positiivisena.  
 
Olen uinut monesti syvässä päässä, selviän myös tästä, pitää vain uskoa omaan visioonsa 
ja jatkaa, ei saa luovuttaa!  
 
Opin tässä kohtaa yhden niistä elämääni täysin mullistavista säännöistä:  
Muutoksia tapahtuu aina enkä voi sille mitään. Se mikä on täysin minun vallassani, on 
minun reaktioni. Siispä minä päätän elämäni suunnan. Vain minä itse voin tehdä siitä hyvän 
tai kurjan.  
 
Minä päätän elämäni laadun ja otan siitä myös täyden vastuun ❤️ 
 
Kuva: Tubetour 2020, lähdin lasten pyynnöstä ja aloitin itse tämän jälkeen tubettamisen 😆 
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Tässä kohtaa saa ihminen n.700€/kk käteen miinus verot. Semmoista se on start-up 
yrittäminen Suomessa. Tätä tukea saat min 6kk, sekin on harkinnanvaraista. Sitten korona 
tuli, meinaa jo vähän hymyilyttää, sellaista mielenvikaisen hullun hymyä 🤪.  
 
Mutta asiat eivät olleet enää niin huonosti, minulla oli asiakas. Lisäksi vanhempani tukivat 
päätöstäni. Olen aina ollut ylpeä siitä, että pärjään omillani, nyt tarvitsin kuitenkin henkistä 
tukea siihen, että jos kaikki menee pieleen, perheeni ei joudu kadulle. Sen vanhempani 
lupasivat estää, olin rauhallinen.  
 
Menin erääseen yritykseen tutustumaan heidän toimintaansa ja myymään palveluitani. 
Kun olimme kierrelleet aikamme yritystä ja tutustuneet siihen aloin kyselemään suoraan 
miten voisin auttaa heitä digitalisaation kanssa?  
 
En koskaan unohda sitä hetkeä kun minulle sanottiin:  
Niko, en mä sulta niitä palveluita ajatellut kysellä vaan sä voisit ehkä auttaa meidän 
yrityksen henkilöstöä voimaan paremmin.  
 
Tämä henkilö tunsi tarinani, se oli ilmeisesti vahva referenssi.  
 
Leukani tippui lattiaan, voiko tämä olla totta? Itseluottamukseni unelmaani kohtaan kasvoi 
🔥 
 
Kuva mieluisasta mietiskelypaikastani. Vesi on aina rauhoittanut mieltäni. 
 
Seuraavaksi paljastan kehittämäni hyvinvointi mallin 😎 
 

 
  

http://n.700€/kk
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Aiempi ajatus onnistumisen ympyrästä kummitteli mielessäni. Mistä tuo päättäväisyys 
aloittaa muutos oikein syntyy?  
 
Luin aiheesta, yhdistelin pisteitä ja eräs aamu meinasin ampua kahvit nenästä, kun tajusin, 
ITSETUNTEMUKSESTA! Pitää perhana tietää oikeasti miksi olisi päättäväinen! Motivaation 
täytyy tulla sisältä! 
 
Idea Itsensä Johtamisen tärkeydestä pysyvien muutoksien mekanismina alkoi kypsyä. 
Tämä jakaantui komponentteihin kuten muutokseen reagointiin, oman arvomaailman 
ymmärtämiseen ja itsereflektioon. Laajensin ajatusta ulkoisiin tekijöihin, ne kohdistuivat 
yksilöllisten voimavarojen tunnistamiseen ja täten palikat alkoivat olla tiedossa mutta 
levällään. 
 
Nyt peliin astui sisäinen insinööri ja pysyvien muutoksien looginen prosessi rakentui. 
 
Malissa on kolme sykliä: 
1. Pureutuu itsensä johtamisen kehittämiseen. 
2. Ottaa huomioon tilanteesi, toiveesi ja tekee niistä saavutettavissa olevia tavoitteita. 
3. Pitää huolen, että fokus pysyy muutoksen läpiviemisessä. 
 
🔥Never stop🔥 
Kun muutos on tehty, on hyvin todennäköistä, että elämäntilanteesi on myös muuttunut. 
Malli siis ottaa huomioon yksilöllisen näkökulman ja mukautuu jatkuviin muutoksiin.  
 
One size fits One. 
 
Malli pysyviin muutoksiin oli valmis ja se toimisi läpi elämän. 
 
Saa jakaa 💪 
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Minulla oli referenssi keissi (eli minä itse), minulla oli hyvinvointimalli ja minulla oli tahtotila 
uramuutoksesta. Vielä kuitenkin tarvittiin lisää, että päästiin tähän tilanteeseen missä 
kirjoitan näitä tarinoita teille nyt. 
 
Minua on vain yksi ja tahdoin saada aikaan parhaan mahdollisen tuottavuuden. Arvioin, 
että paras vaikutus yrityksiin saadaan, jos alan valmentamaan johtajia. Mikäli he voivat 
hyvin, he voivat auttaa alaisiaan voimaan paremmin. Minähän paloin loppuun johtajana, 
virheet opettavat ja nyt sen opin voisi jakaa. Hyvää johtamista ei voi maailmassa olla liikaa! 
 
Ehkä voin estää muita palamasta loppuun?  
Eikö työ- ja koulutustaustani pitäisi antaa minulle vankan pohjan teollisuuteen? 
Voisinko auttaa heitä elämäntapamuutoksissa? 
Enkös minä tunne insinöörit, isojen ja PK yritysten liiketoiminnan ja ymmärrän sen 
aiheuttamat ilmiöt ja paineet? 
 
Kun vastasin itselleni näihin kysymyksiin tajusin että ei minun tarvitse olla historiani vanki 
vaan voin hyödyntää sitä ja päättää mikä on minun seuraava urani! 
 
Näin syntyi 💣Business Wingman💣 
Hyvinvoinnin generalisti ja johtajan apupilotti läpi myrskypilven. 
 
Mutta tarvitsin työkaluja. Siitä seuraavaksi. 
 
Kuva: Nekku koiran kanssa kevään ensi auringon lenkkitunnelmissa ❤ 
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Huomasin, että yksi haaste ns. pehmeiden asioiden kanssa on konkretian puute ja tämä 
tarve korostui yksityisellä sektorilla keskusteltaessa. Talon saneeraukseen siis tarvitaan 
muutakin kuin vasara? 
 
Päätin että menen PT koulutukseen. Tämä tarjoaisi minulle hyvät tiedot liikunnan, ravinnon 
ja levon kombinaatiosta. Tähän valitsin Trainer4Youn. Se putki on käynnissä juuri nyt ja 
työkaluja tippuu syliin jatkuvasti. 
 
Olin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ valmennuksessa ja se vakuutti minut itsetutkiskelun 
katalyyttina. Niinpä ostin itselleni lisenssi valmentajan koulutuksen. Se on maalissa ensi 
viikolla (toivottavasti). 
 
Syke Triben Digital Well-Being Coach ja Mika Poutalan vaikuttava puhuja verkkokurssit 
tarjosivat kivan lisän esiintymiseen ja verkkovalmentamiseen. 
 
Aava virran 360 elämäntasapaino analyysi taas soveltui mielestäni loistavaksi 
lähtölaukaukseksi elämäntilanteen tarkasteluun. 
Näillä työkaluilla on hyvä aloittaa ja laajentaa tarpeen mukaan. 
 
Tähän mennessä olen siis investoinut n.8000€ omista varoistani lisäarvoa tuottavaan 
oppimiseen. 
 
Toki olisin voinut ostaa vaikka uuden auton, ostin sen sijaan itselleni mahdollisuuden 
merkitykselliseen ja mielekkääseen elämään. 
 
Kuva perjantailta.  
PT Kuntosaliohjaajan opinnot kestää tämän viikonlopun 💪 
 

 

http://n.8000€/


nykyhetki 
 
What your eyes see, is a physical transformation. What is harder to see is the light, that 
now shines bright in one’s mind. A light that made all those changes possible. That light 
will make everything possible from this day till the last. As that light, is now free to shine🔥 
 
Tarina on nyt päässyt nykyhetkeen. Kiitos kun olet lukenut tätä sarjaa. Tulet löytämään 
sen myöhemmin kokonaisuudessaan profiilini featured kohdasta.  
 
Toivon, että se on antanut sinulle yhtä paljon kuin sen kirjoittaminen on antanut minulle. 
On erittäin haikeaa lopettaa, mutta kuka tietää, ehkä kirjoitan tästä kaikesta vielä kirjan? 
 
Sinä voit nyt auttaa minua löytämään heidät, jotka tarvitsevat tukea. Näin autat minua 
eteenpäin valitsemallani tiellä ja heitä, antamalla heille mahdollisuuden mielekkään ja 
merkityksellisen elämän alkuun.  
 
Jos koet että minusta olisi apua teidän yrityksessänne tai yhteisössänne, ota yhteyttä, 
jutellaan. 
 
🦋 Jos haluat saada muita voimaan hyvin, pitää sinun voida hyvin. Et voi antaa toisille jotain 
mitä sinulla itsellä ei ole 🦋 
 
❤ Priorisoi siis itsesi ❤ 
 
Kuvassa Niko Nyt vs Niko 2015 
 
THE END - Hyvää kesää kaikille 🙏 
 

 


