
”Tietyin väliajoin on hyvä 
tsekata oma jaksaminen ja 
nähdä faktatietoon perustuen 
missä mennään.”

Lauri Tähkä, artisti

Hyvinvointianalyysiin
onhelppoihastua:

LÖYDÄ TASAPAINO  
TEKEMISEN JA LEVON  
VÄLILLÄ

Hyväoloalkaatästä!

Katso, mistä voit ostaa Hyvinvointianalyysin: 

firstbeat.com
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 – NYT ON SINUN VUOROSI!
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osallistujista  
suositteleeTunnista kehoasi  

kuormittavat ja  
palauttavat tekijät  
työssä ja vapaa-ajalla. 

Saa selville kuntotasosi 
ja löydä itsellesi sopiva  
treenimuoto- ja taso. 

Näe pienten muutosten  
vaikutus 
kokonais valtaisen 
hyvinvoinnin  
rakentamisessa.

Firstbeat Hyvinvointianalyysi 

Likunta

Palautuminen

Stressi

MITTAUS
3 vrk mittaus on helppo toteuttaa arjen keskellä.
 
TULOKSET
Näe hyvinvointiisi vaikuttavat tekijät henkilökohtaiselta 
raportilta.
 
LÖYDÄ TASAPAINO
Opi ja innostu saamastasi palautteesta ja 
jatkotoimenpidesuosituksista.
 
SEURAA HYVINVOINTIASI
Seuraa hyvinvointisi kehittymistä ja varmista tehtyjen 
toimenpiteiden toimivuus säännöllisillä seurantamittauksilla.
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AUTAMME SINUA OLEMAAN PARAS VERSIO OMASTA ITSESTÄSI
Hyvinvointianalyysi on ainutlaatuinen, sykevälivaihteluun perustuva  
työkalu, jonka avulla opit hallitsemaan stressiä ja palautumaan paremmin 
sekä liikkumaan omalle kuntotasollesi sopivalla tavalla ja tasolla. 
Yli 20 vuoden tutkimustyöhön perustuva Hyvinvointianalyysi on auttanut 
jo yli 300 000 ihmistä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamisessa. 
Nyt on oikea aika ottaa selvää, miten todella voit!



Tunnista
jataltutastressi
Tunnista voimavarojasi kuluttavat tekijät. 

Näe stressipiikit ja stressin kokonaismäärä 
vuorokaudessa. 

Löydä syyt kuormittumisen taustalla.

LiikuoikeinPalauduparemmin
Tunnista päiväaikaiset palauttavat hetket  
ja unta häiritsevät tekijät. 

Löydä itsellesi sopivat keinot rentoutua. 

Lisää voimavarojasi ja paranna keskittymiskykyäsi.

Selvitä oma kuntotasosi. 

Löydä itsellesi sopiva tapa ja taso liikkua.  
 
Paranna työ- ja toimintakykyäsi.

SEURAA HYVINVOINTISI KEHITTYMISTÄ
Seuraa hyvinvointisi kehittymistä säännöllisesti, vähintään kerran 
vuodessa tehtävällä seurantamittauksella. Se antaa tekemiselle 
selkeää suuntaa ja motivaatiota sekä auttaa hahmottamaan, ovatko 
tekemäsi muutokset olleet toimivia vai tarvitseeko strategiasi vielä 
pientä hienosäätöä optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Stressi Palautuminen Liikunta

Palaveri

Palaveri Liikunta Stretching Lukeminen Uni

Stressi ja palautuminen Uni Liikunta Energiankulutus87/100 HYVÄ 98/100 HYVÄ 64/100 HYVÄ 1786 kcal
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