
 
 
 

LUPPO-KONSEPTI 
 

Kokonaisvaltainen kuntoutuspolku on paluumatka työkykyyn ja 
työniloon. 
 
 
 

Miksi? 
 
Luppo-konsepti vastaa uudistavasti työkyvyn ja työnilon palauttamisen tarpeeseen 
ihmisen luontaisia terveystaitoja vahvistamalla ja kokonaisvaltaista hyvinvointia 
tukemalla. Luppo - Paluumatka työkykyyn ja työniloon -kokonaisuus on hioutunut 30-
vuotisen terveysalalla toimimisen aikana. 
 
Luppo-konseptin tavoitteena on työkyvyn vahvistuminen ja säilyminen. Konsepti toimii 
lisäksi erinomaisesti ennaltaehkäisevänä työterveyshuollon tukitoimena.  
 
Kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy levosta, liikunnasta, ravinnosta ja henkisestä 
energiasta. Ihminen on kokonaisuus, jos osa hyvinvoinnin rakennuspalikoista puuttuu, 
kokonaisuus kärsii. 
 
Vaikuttavuus varmistetaan inhimillisellä kohtaamisella ja aidolla välittämisellä. 
Kokonaisuuden ymmärtäminen ihmisen ympärillä, mahdollisuuksien avaaminen, 
keskusteleminen, tukeminen, kuunteleminen ja kuuleminen ovat oikeita vaikuttamisen 
askeleita ennaltaehkäisevän ja myös kuntouttavan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin polulla.  
 

Vaikuttavuus saavutetaan ihmisen omia kykyjä, iloja ja 
voimia etsimällä ja vahvistamalla. 

 
Työ ja arki ihmisten ympärillä muuttuu nopeasti ja muutoksia on monesti hankala 
ennakoida. Ihmisten on osattava toimia näissä muuttuvissa olosuhteissa itsensä, 
lähipiirinsä ja vielä muidenkin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ihmiset kokevat 
näiden moninaisten syiden takia työssään ja arjessaan kiirettä, stressiä, riittämättömyyttä, 
turhautumista ja voimattomuutta, jopa pelkoa ja vihaa.  
 
Muutos aiheuttaa epävarmuutta, tietämättömyyttä tulevaisuudesta ja selviytymispaineita 
niin työssä kuin arjessakin. Tällaisessa maailmantilanteessa on tärkeää luoda 
turvallisuuden, yhteisöllisyyden ja kuulumisen tunnetta, pitää yllä sosiaalisia suhteita, 
vahvistaa minäkuvaa, löytää ja ohjata kullekin ihmiselle sopivia työkaluja hänelle käyttöön 



ja varmistaa fyysisen ja psyykkisen jaksamisen jatkuminen. Aito välittäminen, luottamus, 
inhimillisyys ja läsnäolo ovat tärkeitä ihmisten jaksamisen ja kehittymisen kannalta.  
 
Ihminen tulee saada ensin pysähtymään. Sen jälkeen miettimään ja tutkimaan 
tilannettaan, ennen kuin voidaan lähteä viemään asioita eteenpäin erilaisin työkaluin ja 
alkaa pohtimaan sopivia ratkaisuja ja toimintamalleja.  
 

Tavoitteena on pysyvä, ihmisen ja organisaation kulttuurin 
kannalta positiivinen muutos fyysisissä ja psyykkisissä 

voimavaroissa, jotta myönteisen kehityksen kaari voisi jatkua 
ja saavutettaisiin aidosti kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

  

 Kenelle? 
 
Luppo-konsepti palvelee kokonaisvaltaisesti ihmisiä  
 

✓ joiden työkykyä ja työniloa uhkaa esimerkiksi uupuminen, sairastelu, vammasta 
kuntoutumisen pitkittyminen tai liian kiihkeä työkuorma ja elämä. 
 

✓ joiden sairaslomat tai lomat eivät riitä palauttamaan voimia palata työhön 
 

✓ joiden elämänhallinta on kadonnut, esimerkiksi uni-ruoka-rytmi on hukassa tai 
motivaatio mennyt 
 

✓ joiden terveyttä uhkaa ylipaino, vaaralliset tottumukset ja liikkumattomuus 
 

✓ joiden tukitoimet terveydenhuollossa eivät riitä kuntouttamaan parhaaseen 
mahdolliseen tulokseen 
 

✓ joiden suunta työelämässä tai arjen hallinnassa on hukassa 
 

✓ jotka haluavat vahvistaa terveyttään ennaltaehkäisevästi 
 

✓ jotka toimivat avainhenkilöinä, joiden voimien vastuulla on muidenkin kuormitus 
 

✓ joilla on kuntouttamatta jääneitä aiempia kuormitushäiriötä, joko psyykkisiä tai 
fyysisiä 

 
  
Luppo-konsepti on toimiva työkalu myös valmennuksena 
  

✓ Keskijohdon valmennuksessa käsittelemään molemmista suunnista tulevaa 
painetta. 
 

✓ Yrittäjän voimavarojen oikein kohdentamisessa ja taukopaikkana terveiden 
elämäntapojen äärelle. 



 
✓ Sote-alan henkilökunnan oman terveyden merkityksellisyyden nostajana. 

 
 

 
Jotta yrittäjänä tai johtajana pystyy havainnoimaan muiden käyttäytymistä ja johtamaan 
erilaisia ja yllättäviä inhimillisiä tilanteita on vahvistettava johtajan omia voimavaroja.  
Keskijohdossa paineet tulevat monesta suunnasta: alaisilta, ylemmältä tasolta ja monilla 
vielä poliittisestakin päätännästä. 
 

Luppo-konsepti vahvistaa johtajan omia voimavaroja, jotta 
hän pystyy työssään ottamaan huomioon eri tahojen 

näkökulmia ja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. 
Luppo-konsepti antaa erityisesti työkaluja johtajan omaan 

identiteettiin, käsitykseen omasta itsestään, jotta ulkoa tulevat 
paineet eivät pääse vaikuttamaan liikaa ja väsyttämään 
loppuun. Kuntoutuspolun aikana opitaan ymmärtämään 
omaa toimintaa ja sen vaikutuksia, sekä pitämään kiinni 

omista rajoista ja huolehtimaan omien voimavarojen 
tankkauksesta. 

 

Mitä Luppo-konseptiin osallistunut johtaja vie tuliaisiksi 
organisaatioonsa? 
 
Organisaatio voi juuri niin hyvin kuin sen johtaja.  
 
Itsetuntemustaan vahvistanut johtaja pystyy havainnoimaan muiden käyttäytymistä ja 
energioiden suuntautumista vahvemmin ja laajemmin. Tätä taitoa Luppo- konseptissa 
vahvistetaan henkilökohtaisella ratkaisukeskeisellä valmennuksella, lyhytterapialla, 
ryhmävalmennuksella ja palautumistaidoilla. Vertaistuki samojen haasteiden kanssa 
painiskelevilta kollegoilta avartaa ajatusmaailmaa ja helpottaa omien valintojen tekemistä. 
Lupossa luodaan verkostoja arkeen, jotta jokaisella olisi kaveri, jolle voi kilauttaa paineen 
keskellä ja saada tukea. 
 
Lupossa jaetaan hyväksi koettuja käytäntöjä arjen johtamisessa avoimessa ja suvaitsevassa 
ilmapiirissä. Näin saadaan levitettyä hyviä toimintatapoja eri organisaatioihin. Tämä lisää 
osaltaan osallistujien omasta työstään saadun merkityksellisyyden kokemusta. 
 
                       



 

 

 

Miten?  
 
Mikä tekee Luppo-konseptista uuden ja vaikuttavan toimintatavan työkyvyn 
palauttamiseksi ja vahvistamiseksi? 
 

Luppo-konseptissa voimavarat täydennetään huolehtimalla 
fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä sekä sosiaalisista 

taidoista ja itsensä kehittämisestä.  

 
Lupon ammattilaiset ovat kukin erikoistuneet jollekin näistä terveyden osa-alueista ja 
valmentavat osallistujat itsehoidollisuuteen ja merkityksellisyyteen arjen rutiineissa. 
 
Metodeina käytetään tutkittuja, terveydenhuollossa ja erilaisissa valmennuksissa 
tunnustettuja menetelmiä. Työkalut, työmenetelmät ja valmennusohjelmat koostuvat 
niihin koulutettujen ammattilaisten osaamisalueista. 
 
 
Tärkein palautumiselementti Luppo-konseptissa on ympäröivä luonto.  
 
Luonnon vaikuttavuus meihin ihmisiin ja luonnosta saatavat terveydelliset vaikutukset 
ovat kiistattomia nykytutkimusten valossa. Tiedämme, että verenpaineemme laskee, 
stressihormonitasomme laskevat, sydämen syke tasaantuu, aivomme rentoutuvat, luovuus 
ja energisyys lisääntyy ja mieli virkistyy, kun olemme luonnossa.  
 
Luontoympäristön tai luonnon elementtien käyttö kuntoutuksessa on jo saanut vankan 
jalansijan, kun puhutaan erityisryhmien, mielenterveyskuntoutujien tai vanhusten 
kuntoutuksesta. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa ymmärretään luonnon merkitys 
oppimiselle ja fyysiselle ja psyykkiselle kehittymiselle sekä sosiaalisille taidoille ja 
empatiakyvylle.  
 
Työikäisen aikuisen väestön, tai vielä vähemmän työikäisten aikuisten johtajien ja 
esimiesten kuntoutuksessa ja työkyvyn ja työnilon palauttamisessa luontoympäristöä ei ole 
vielä ymmärretty hyödyntää riittävän kattavasti ja monipuolisesti. Luonto mielletään 
työelämässä työhyvinvointipäivän huviksi, jonka varjolla kerran vuodessa päästään (tai 
joudutaan) melomaan tai juomaan nokipannukahvia nuotiolle, siitä muodostumatta sen 
enempää uusia ja pysyviä toiminta- tai ajatusmalleja arkeen. Tämä siksi, että 
työhyvinvointipäivän aktiviteetiksi on mahdotonta löytää sellaista, joka olisi kaikille 
mieluisa, koska olemme erilaisia.  
 
Oikeiden ammattilaisten ohjauksessa, sopivissa ympäristöissä ja tarpeeseen sopivia 
työkaluja hyödyntäen luonnon hyvinvointivaikutukset saadaan ennaltaehkäisevään tai 
kuntouttavaan käyttöön myös työikäisen väestön kanssa toimiessa. Saamme luotua uusia 



ja pysyviä työelämän toimintatapoja, koska johtotason henkilöt johtavat omalla 
esimerkillään kokemuksensa ja ymmärryksensä kautta. Työpaikan toimintakulttuuri 
muuttuu hitaasti mutta varmasti kaikkien hyvinvointia tukevaksi. 
 
Tärkein voimavaramme on meissä oleva yhteytemme meitä ympäröivään luontoon. 
Puhutaan luontoyhteydestä. Kiireen ja stressin keskellä emme aina muista, että olemme 
itse tärkeä osa luontoa. Olemme hetkellisesti kadottaneet luontoyhteytemme tai työntäneet 
sen taka-alalle.  
 

Ammattilaisen kanssa etsimme luontoyhteyden jälleen 
tärkeäksi voimavarojen ja palautumisen työkaluksi jokaiselle 

luontevimmalla tavalla. 

 
Hyödynnämme fyysistä luontoympäristöä kuten kaupunkiluontoa, kansallispuistoja ja 
ulkoilureitistöjä. Käytämme näiden alueiden maisemia ainutlaatuisina mielenmaisemina, 
mielikuvitusmatkoina ja muistikuvina tallennettavaksi muistoihin. Teemme 
aistiharjoituksia, käytämme kaikkia aistejamme, tutkimme tunnetiloja, kuuntelemme 
kehoamme, rentoudumme tai liikumme tietoisen rauhallisesti luontoympäristössä ilman 
välineitä. Otamme voimauttavia valokuvia, tutkimme luontoa ja hyödynnämme sen 
antimia. Istumme ja puhumme tai olemme hiljaa. Annamme luonnon vaikutusten 
johdatella oikealle polulle ja kun löydämme sen polun, lähdemme yhdessä etenemään 
kohti päämääräämme. 
 
Luppo-konseptissa opettelemme jälleen ymmärtämään luontoa ja sen merkitystä 
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnillemme. Sitä kautta opimme uusia ajattelu- ja 
toimintamalleja työhömme ja vapaa-ajallemme ja saavutamme tasapainon, joka on meille 
paras. 
 
   
Toteutustapa 
 

✓ Ensimmäisen Luppo-kuntoutuspolun jakson eli vetäytymisen kesto on vähintään 
kolme päivää ja kaksi yötä. Kuntoutusjakson pituus voi vaihdella asiakkaan tarpeen 
mukaan kolmesta päivästä viikon kestäviin kuntoutusjaksoihin. Alkukartoituksen 
avulla jokaiselle tehdään omanlainen ja kunkin tarpeisiin sopiva Luppo-
kuntoutuspolku etsimällä ja valitsemalla tärkeimmät painotusalueet 
henkilökohtaiselle kuntoutukselle. Ensimmäisen kuntoutuskerran tarkoitus on 
myös pysäyttää. 

 
✓ Lyhyempiä yhden yön yli kestäviä Luppo-kuntoutusjaksoja eli vetäytymisiä 

toistetaan kolmen kuukauden välein tarpeen mukaan vähintään kolme kertaa. 
Kuntoutusjaksojen määrä ja kustannus riippuu kunkin henkilökohtaisesta 
tarpeesta. Näillä lyhyillä kuntoutusjaksoilla kannustetaan eteenpäin ja tuetaan 
matkaa uusiin löytöihin. Tärkeintä on se, ettei ihminen jää yksin, ennen kuin pystyy 
taas fyysisiltä ja psyykkisiltä voimavaroiltaan toimimaan itsenäisesti. 

 



✓ Kuntoutusjaksojen välissä asiakkaalla on yhteys valmentajiinsa ja tervehtymisen 
progressio säilyy myös digitaalisten järjestelmien avulla. Firstbeat Lifen avulla 
jatketaan voimavarojen seurantaa ja henkilökohtaisen palautteen saamista Luppo-
kohtaamisten välissä. Kontaktointi teamsilla tapahtuu sopimuksen mukaan 
viikoittain tai harvemmin riippuen osallistujan tarpeesta ja halusta. Seurannan 
avulla varmistetaan, että hyväksi todetut taidot pysyvät mukana ja vahvistuvat. 
Ketään ei jätetä yksin toteuttamaan muutosta. 

 
✓ Täysihoito kuntoutusjaksojen aikana, ravintosuositusten mukaisella ruokarytmillä 

ja ravintosisällöllä, varmistaa energiatason tasaisuuden ja samalla opettaa ottamaan 
oikeanlaista arkirytmiä käyttöön kuntoutusjaksojen ulkopuolellakin. Terveellistä, 
maukasta ja monipuolista ravintoa, jonka reseptiikan voi viedä helposti omaan 
arkeen. 

 
✓ Luppo-konseptin kuntoutusjaksoihin kuuluu olennaisena osana sen toteutus 

Hyvinvointihotellissa. Majoitus toteutetaan yhden hengen huoneissa, joissa on 
laadukkaat vuoteet ja vuodevaatteet, jotka mahdollistavat levon ja hyvän unen. 
Yksityisyydellä varmistetaan osallistujan rauha miettiä henkilökohtaisia tarpeitaan 
ilman häiriötekijöitä. Hotellissa on huomioitu levolle, palautumiselle ja 
irtipäästämiselle mahdollistavat ulkoiset tekijät. Sisustus ja värimaailma tukee 
rauhallisuutta ja kiireettömyyttä, antaa tilaa ajattelemiselle ja vahvistaa 
keskittymistä. Ylimääräisiä aistiärsykkeitä, kuten radiota, televisiota tai liian 
kirkkaita valoja ei hotellin tiloissa ole. 
 

✓ Hyvinvointihotellin yhteydessä sijaitsevat monipuoliset kuntoilutilat sekä 
fysioterapia- ja rentoutuskeskus. 

 
✓ Kuntoutusjaksojen ohjelmasisällössä on kaksi yksilöllistä ammattilaisen 

kohtaamista ja kaksi ryhmässä tapahtuvaa harjoitusta per kuntoutusjakso. 
 

✓ Kuntoutusjaksojen aikataulutus on tarpeeksi väljä, jotta levolle ja ajatuksille, sekä 
niiden käsittelylle jää tilaa. 

  
Otamme kuntoutusjaksoilla huomioon Luppo-konseptin kaikki seitsemän osa-aluetta. 
Painotus eri osa-alueiden välillä riippuu asiakkaasta ja hänen henkilökohtaisista 
vahvuuksistaan ja tarpeistaan, jotka kartoitetaan alkukartoituksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kuva: Luppo – paluumatka työkykyyn ja työniloon. Lupon kokonaisvaltaisen 
kuntoutuspolun seitsemän askelmaa. 
 
 

 
 
 

Kuka? 
 
Tuhansien ihmisten tarinoiden ja kohtaloiden mukana kulkeneet ja niiden hiomat 
Lupon ammattilaiset tuovat osaamisellaan laajan näkökulman ja kunkin 
tarpeeseen soveltuvimman ja eteenpäin auttavan tuen.  
 
Terapeutit ja valmentajat arvostavat omaa ja toistensa osaamista sekä omistautumista 
työlleen. Lupon ammattilaiset auttavat asiakasta alussa, kannattelevat matkalla ja 
päästävät irti, kun omat voimavarat ovat palanneet. Näin varmistamme parhaan 
mahdollisen asiakaskokemuksen ja avun. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Luppo-konseptin ammattilaiset 
 
 
Vastaavat valmentajat: 
  
Minna Penttilä 
 
Työfysioterapeutti, Luppo-konseptin perustaja, kehittäjä ja omistaja 
 
Olen 30 vuoden ajan toiminut fysioterapeuttina, liikunnanohjaajana, yrittäjänä ja yritysten 
perustajana kuntoutusalalla. Äitini on siirtänyt minuun perushoitajan geenit 
kutsumustyöllään. Olen ollut politiikassa mukana sen verran, että ymmärrän myös sieltä 
tulevia lainalaisuuksia. Elämänkokemuksellani tuon Luppoon tunnetta tilanteisiin ja 
monenlaisista kohtaloista selviytymisen voimaa.  
 
Oma elämäntyöni on tähdännyt Luppo-konseptin perustamiseen. Nyt viiden vuoden 
kehittämistyön ja oikeiden ammattilaisten rinnalle löytymisen jälkeen olemme valmiit 
auttamaan ja varmistamaan työnilon ja työnkyvyn säilymisen Suomessa.  
 
 
Tarja Jaakkola 
 
Luontovalmentaja, erä- ja luonto-opas, Green Care -kouluttaja ja valmentaja, opettaja, 
Luppo-konseptin kehittäjä ja omistaja 
 
Monitaitoisena luonnonvara-alojen ja matkailualan kädentaitajana, asiakaspalvelijana, 
kehittäjänä, ammatillisena opettajana, valmentajana ja yrittäjänä 30 vuotta töitä ihmisten 
kanssa tehneenä olen nähnyt luontoon liittyvien alojen monipuolisen ja muuttuvan kentän 
niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin kautta. 
Elämänkokemuksellani tuon Luppoon muutoskykyisen tavan toimia erilaisten ihmisten 
kanssa, sekä laajan ymmärryksen nykyihmisen luontosuhteesta, sen historiasta ja 
tulevaisuudesta planetaarisen hyvinvoinnin pohjana. 
 
 
Valmentajat: 
 
Janne Eklund        Lyhytterapeutti 
Riikka Pöylijoki      Psykofyysinen fysioterapeutti 
Minna Aro              Työfysioterapeutti, Kuntoutuskoulu 
Mika Leskinen        Tules-erikoistunut fysioterapeutti 
Saku Rantala          Tules-erikoistunut fysioterapeutti 
Tarja Alila                Seksuaaliterapeutti 
Betterdays Oy, Marjo Vuorinen  Ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja valmentaja 
Diversitas Oy, Sari Ajanko  Leadership Coach ja valmentaja 
Forssan Oiva Työterveys  


