
 

 

 
KUNTOSALIOHJELMAN ESITIETOLOMAKE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Oletko aiemmin harjoitellut kuntosalilla? Kyllä       Kuinka säännöllisesti? ____x vko. En  
 
• Syy harjoittelun keskeyttämiseen (jos olet keskeyttänyt)? _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
• Mikäli olet harjoitellut salilla, oletko harjoitellut ohjelman mukaan (mikäli olet luonnehdi ohjelmaasi)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• Kuinka aktiiviseksi (liikunnalliseksi) luonnehtisit itsesi? 
(1 = passiivinen, 5 = erittäin aktiivinen)?  ______ 

 
• Oletko viimeisen puolen vuoden aikana harrastanut säännöllistä liikuntaa? 

 
Liikuntalaji (-t) ________________________________________________________ 

Keskimääräinen kesto______________ useus ________/ viikko 

Teho (1=eritt. kevyt, 5= eritt. raskas) _____ 

• Nykyiset ja aiemmat liikuntaharrastukset? (voit jatkaa myös paperin toiselle puolelle) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nimi: ______________________________________________________________________ 

Ikä: _____________  Paino: _____________  Pituus: ______________ 

Katuosoite:_________________________________________________________________ 

 Postinumero : ________________ Postitoimipaikka: ____________________________ 

Puh: ________________________ Sähköposti: ________________________________  

 



 

 

• Kuinka monta kertaa viikossa olet halukas harjoittelemaan kuntosalilla? 
 
1 kertaa  2 kertaa  3 kertaa   4 kertaa  useammin  

 
• Onko sinulla harjoittelua rajoittavia tekijöitä (sairauksia, vaivoja, rasitusvammoja tms.)?  

Kyllä    Ei  
 
Jos vastasit kyllä, mitä? ___________________________________________________________ 
 
 
 
• Onko Sinulla käytössä säännöllinen lääkitys?  

Kyllä    Ei  
 
Jos vastasit kyllä, mihin tarkoitukseen määrätty? ____________________________________________ 
 
• Harjoittelusi tavoitteet? (numeroi 1-5 tärkeintä järjestyksessä) 
 
Yleisen lihaskunnon kohottaminen  O Painon pudottaminen   O 
Kiinteytyminen                                 O Stressin purku   O 
Voiman hankinta            O Urheilua tukeva harjoittelu   O 
Lihasmassan hankinta            O lajisi? _______________________________ 
Ryhdin parantaminen                       O  
lihastasapainon parantaminen          O Muu, mikä ___________________________ 
Kestävyyskunnon parantaminen      O 
  
• Alueet, joita erityisesti tahdot vahvistaa/ kiinteyttää? 
 
Niska-hartiaseutu   O  Vatsa O 
Käsivarret         O  Pakarat O 
Rinta                      O  Reidet O 
Yläselkä                 O  Pohkeet O 
Alaselkä                 O 
 
 
 
 

Olen vastannut tilauslomakkeella sekä valmentajan esittämiin kysymyksiin parhaan tietämykseni mukaan. Harjoittelen omalla 
vastuulla. Huolimatta siitä, että yksilöllistä harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa on huomioitu tarkoin minun, asiakkaan, 
henkilökohtaiset ominaisuudet ja mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät, tiedostan että liikunnan harrastamiseen liittyy aina 
tiettyjä riskejä. Vakuutan olevani tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistun harjoitteluun omalla vastuulla, vapauttaen 
samalla Personal trainerin (kuntosalivalmentajan) vastuusta harjoittelun aikana mahdollisesti ilmenevien loukkaantumisten tai 

rasitusvammojen tms. suhteen. Asiakkaana huolehdin itse omista tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksistaan.  
Kaikki tietosi ovat ehdottoman luottamuksellisia! 

 
 

 
 
Valmentaja ottaa Sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi valmennustapaamisen. 
 
 
 
Paikka ________________     ___ / ___ 201 ___    Allekirjoitus _________________________________ 
     


