
Liikuttavan 
hyvä 

porukka!  

  

 

Harjoittele pienryhmässä personal 
trainerin valmennuksessa 

 

 

 

Haluatko harjoitella mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti? Lähde mukaan pienryhmään, 

joka tarjoaa enemmän uusia kokemuksia ja elämyksiä kuin tavallinen saliharjoittelu.  

Luvassa on monipuolisia harjoituksia, peruskunto-osioista intensiivisiin intervalliharjoituksiin sekä 

uusia lajikokeiluja kevyemmällä sykkeellä. Lisäksi jokainen ryhmän jäsen saa henkilökohtaisen 

räätälöidyn kausisuunnitelman, sekä personal trainerin osaamisen käyttöönsä koko kevätkaudeksi. 

Lähtötasosi voi olla mikä tahansa, sohvaperunasta aktiiviliikkujaan, yhteinen harjoittelu sopii 

varmasti kaikille.  

Pienryhmässä on mukavaa ja tavoitteellista liikkua personal trainerin valmennuksessa.  

Lähdetään liikkeelle teemalla, kokeile, nauti ja kehity!  

  



Ryhmädynamiikasta lisää energiaa 

Kevään treenaaminen 

”Liikuttavan Hyvä Porukka” aloittaa helmikuun alussa. Ryhmässä harjoittelumotivaatio pysyy 

korkealla ja saat tukea ryhmän jäseniltä ja valmentajalta. Yhteinen treenikausi kestää kesäkuun 

puoleenväliin asti. Kolmessa kuukaudessa huomaat oman kehityksesi ja neljässä kuukaudessa sen 

huomaavat ystäväsikin. 

Ryhmäharjoittelu tapahtuu lauantai aamupäivisin kello 9.30-12.00 välillä, paikka sovitaan aina 

harjoituksen mukaan (korvaavia päiviä tarpeen mukaan). 

 

”Liikuttavan Hyvän Porukka ”-paketin sisältö: 

 

• Harjoittelu kerran viikossa 1-2 tuntia kerrallaan, kuukaudessa yhteensä n. 6 tuntia.   

(3.2.- 16.6.2018) 

• Tilat ja välineet harjoittelun mukaan 

• Lähtötason testit ja kehonkoostumusmittaukset 

• Omatoimista harjoittelua tukeva kausisuunnitelma   

• Ravintoluento  

• Monipuolista valmennusta ja uusia inspiraatioita harjoitteluun (mm. lajikokeiluja) 

• Oma Facebook / WhatsApp ryhmä tiedottamiseen ja seurantaan 

• Välipalat treenien yhteydessä 

• Lopputestit, mittaukset ja yhteenveto kehityksestä 

• Personal trainer tukemassa harjoittelua (henkilökohtaiset valmennukset hinnoitellaan erikseen) 

 

Paketin hinta on 129€/kk (kesäkuu 59€) 

 

Luvassa on paljon uutta energiaa ja monipuolista harjoittelua! 

 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti.  

Ilmoittaudu 26.1.2018 mennessä sähköpostilla. Soittamalla saat lisätietoja! 

 

     Lift Personal Training                      Puhelin: 045-1321 735 
Matti Tynjä,  APT@                e-mail: masa.tynja@gmail.com 

                  (Auktorisoitu Personal Trainer)     www.liftpt.fi 
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