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Laura Voutilaisen uusi työ naiseuden sanansaattajana!

Venus kuntoon!

Korona vei myös upean ja energisen Laura Voutilaisen keikat, mutta antoi sysäyksen 
pitkäaikaisen haaveen toteuttamiselle – naiseuden sanansaattajana.
– Naisten hyvinvointi on ollut aina minulle tärkeää. Siksi haluan haastaa kaikki naiset mukaan 
löytämään sisäisen kuningattarensa. Luvassa on riemua, musiikkia ja yhteisöllisyyttä!

KokoNaiset – tietoa, tunnetta ja treeniä! Äitiysliikunta-akatemian terveys- ja liikunta-alan 
ammattilaisista koostuva KokoNaiset-tiimi tarjoaa Lauran kanssa tunnetta, tietoa ja treeniä – koko 
naisen mitalle. Naisen hyvinvointi on tärkeää myös kumppanille ja koko perheelle.
– Naiseuden hyvinvointi alkaa lantionpohjasta, joka parhaimmillaan ylläpitää terveyttä, tuottaa 
nautintoa ja synnyttää uutta elämää. Jos ”Venuksesi” prakaa, olet pulassa, Laura kertoo.

Naisellisuus kunniaan! Nainen saa olla myös ”meetoo”-aikoina sensuelli, iloinen, rohkea – ja 
silmää miellyttävä. KokoNaiset lanseeraa myös oman liikuntavaatemalliston, josta vastaa muun 
muassa supernaisellisista taitoluisteluasuista tunnettu Biancaneve, Elina Louerannan johdolla.

Kaivattua yhteistyötä tapahtuma-alalle! Koko koronan rokottama tapahtuma-ala tarvitsee 
kiihkeästi uusia, eri liiketoiminta-aloja yhdistäviä tuotteita. Yhteistyökumppaniksi Laura löysi 
tapahtumatuotantoihin erikoistuneen energisen naistiimin.
– Kun Laura otti yhteyttä, lähdimme heti innokkaasti mukaan kehittämään tätä terveyttä, 
musiikkia sekä vaate- ja tapahtuma-aloja yhdistävää konseptia. Juuri tällaisia uusia tuotteistuksia 
tarvitaan, kun valtaosa tapahtumista käydään nyt verkon välityksellä, Fantastico Production Oy:n 
toimitusjohtaja Minna Pentti kertoo.

Lauran juontamia asiantuntijatietoiskuja, musiikkia ja jumppatreeniä tarjoavia ohjelmapaketteja 
on pian saatavilla niin yritysten virkistyspäivien virtuaali- ja hybriditapahtumiin kuin koko kansan 
livetapahtumiin.  

http://www.biancaneve.fi/


Kostu – älä kastu!

Myös piiloon vaietut vagina ja klitoris saavat vihdoin ansaitsemaansa huomiota. KokoNaiset-
tapahtumakonseptissa koko lantionpohjan lihaksistoon voi tutustua havainnollistavan Venus-
mallin myötä.
– Kun lantionpohjasi on kunnossa, saat lisää seksuaalista nautintoa, mutta housusi pysyvät oikealla 
tavalla kuivina, Äitiysliikunta-akatemian fysioterapeutti Maija Kiljunen tiivistää. 

Huonokuntoiset lantionpohjan lihakset altistavat virtsankarkailuun. Suuren norjalaisen 
tutkimuksen mukaan virtsankarkailusta kärsii joka neljäs nainen. Aikuisvaipat ovat myös 
ekologinen ongelma, sillä virtsankarkailusta kärsii arviolta jopa 400 miljoonaa aikuista maailmassa 
(Vaippahanke 2020). Toimivat lantionpohjan lihakset estävät virtsankarkailua ja auttavat koko 
vartalon korsettia pysymään ryhdikkäänä.
– Jos et muuta jaksa, niin treenaa tätä tärkeintä lihasryhmääsi, Äitiysliikunta-akatemian 
terveydenhoitaja Merja Kyhyräinen kannustaa. 

Videotervehdys naistenpäivän kunniaksi! 
Tapahtumakonseptin tunnuksena toimii Lauran vuonna 2012 julkaiseman Kokonainen nainen -
hitin uusi sovitus. KokoNaiset – sävellys Maki Kolehmainen, sanat Laura Voutilainen, sovitus Lasse 
Piirainen & Laura Voutilainen Band sekä miksaus Jyri Sariola.

Videolinkki
https://vimeo.com/519456896/7254807f53

Kuvat ja video Jyri Sariola Mimix Studiosin uusissa tiloissa 3.3.2021.
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