


1 Ota treenilaukku mukaan töihin – kun treenilaukku on 
mukanasi, on paljon vaivattomampaa suunnata salille 
suoraan töistä tai jopa ennen työpäivän alkamista.

2 Kuntoile kaverin kanssa – yhdessä tekeminen on 
mukavaa, ja kimpassa treenatessanne saat kaverista myös 
hyvän tsempparin. 

3 Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa – Facebookissa, 
Youtubessa, Instagramissa.

4 Aseta itsellesi järkevät tavoitteet – on järkevämpää 
asettaa yksi realistinen tavoite kuin liian monta turhan 
vaativaa tavoitetta. Kehittyessäsi voit asettaa riman aina 
korkeammalle.

5 Kysy itseltäsi miksi tavoite on sinulle tärkeä – mitä 
syvällisempi ja tunnepitoisempi syysi on, sitä parempi.
Tästä voisi tulla vaikka mottosi!

6 Mikäli aloittaminen on hankalaa – luo itsellesi alkuun 
viikoittaiset tavoitteet. Tavoitteet voivat olla maltillisia, esim: 
”Menen kaksi kertaa tällä viikolla salille”, ”Syön lounaalla 
runsaasti kasviksia ja salaattia” tms.
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https://www.facebook.com/foreverkuntoklubi
https://www.youtube.com/user/Foreverclubs/
https://instagram.com/foreverclubs


7 Luo kuntoilullesi suunnitelma – tee itsellesi 
kuntoilusuunnitelma. Mikäli et ole aiemmin käynyt salilla ja 
pohdit miten siellä toimitaan, saat hyviä vinkkejä täältä. 

Mikäli et tiedä miten kuntosalilaitteita käytetään, voit 
tutustua Foreverin Personal Trainer -palveluihin täältä.  

Myös kuntoneuvojamme salilla auttavat alkuun 
pääsemisessä opastaen laitteiden käytössä. 

8 Riittävä unensaanti on tärkeää – kunnon yöunet antavat 
kehosi levätä ja olet taas seuraavana päivänä energinen. 
Mikäli käyt salilla aamuisin, aikainen nukkumaanmeno on 
edellisenä iltana tärkeää. 

9 Liikkuvatko kaverisi? – mikäli eivät, voit toimia 
motivoijana, joka saa myös ystäväsi liikkumaan. On mukavaa 
käydä kavereiden kanssa syömässä ja iltaa istumassa, mutta 
usko tai älä – myös yhdessä kuntoilu on upea tapa viettää 
aikaa ystävien kanssa. 

10 Uusia ystäviä – kuntoillessa löydät myös helposti uusia 
ystäviä, jotka jakavat saman arvomaailman kanssasi.

11 Luo kuntoiluun oma soittolista – valitse listalle 
mielikappaleitasi jotka antavat sinulle lisäpotkua ja energiaa. 
Soittolista kannattaa päivittää muutaman viikon välein 
uuteen, niin et pääse kyllästymään. 

www.foreverclub.fi

3

http://www.foreverclub.fi/ensimmainen-kerta-kuntosalilla/
http://www.foreverclub.fi/personal-trainer/
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12 Aina ei ole helppoa – joskus pitää pakottautua salille, 
mutta hyvän (vaikka lyhyemmänkin) treenin jälkeen olo 
varmasti on hyvä.

13 Kun laiskottaa –  etene askel kerrallaan. Juoksumatolla voi 
kävellä. Voit myös päättää, että tänään teet vain 10 
vatsalihasliikettä normaalin 20 sijaan. Pääasia on että teet!

14 Vaihtelu virkistää – joskus tekee hyvää vaihtaa 
kuntoilurutiinia. Mitä jos tänään menisitkin ryhmä-
liikuntatunnille kuntosalin sijasta? Tai vaihtoehtoisesti uimaan?

15 Tunnista heikkoutesi – oletko aloittanut kuntoilun ”sata” 
kertaa ja aina jättänyt sen kesken? Mieti mikä tähän on 
syynä. Mikäli tylsistyt rutiineihin nopeasti, valitse itsellesi 
uusia lajeja Foreverin yli sadan lajivaihtoehdon joukosta.

16 Luo itsellesi lämmittelyrutiini – Alkulämmittelyyrutiini 
(esim. juoksumatolla vartti mielimusiikin tahdissa) auttaa 
sinua keskittymään ja kääntämään ajatuksesi tulevaan 
harjoitukseen.

17 Älä unohda tavoitettasi – muista millaisen tavoitteen olet 
itsellesi asettanut. Kaikki keinot ovat käytettävissä 
tavoitteeseen pääsemiseksi.
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18 20 minuuttia ei ole paljoa – voit päättää, että tänään 
kuntoilet vain 20 minuuttia. Nälkä kasvaa syödessä ja 
yhtäkkiä huomaatkin viihtyneesi salilla ajateltua pidempään.

19 Terve kilpailu – on ihan hyvästä. Voitte kavereiden kanssa 
haastaa toisenne kilpailuun, jossa kaikille asetetaan omaan 
tasoon nähden mahdollinen ja realistinen tavoite.Parin 
kuukauden päästä voitte kokoontua yhteen ja
vertailla saavutuksianne.

20 Tunne kehosi – myös kuntoillessa voi tuntea väsymystä, 
stressiä tai univajetta. Se ei ole syy jättää treeniä väliin. Älä 
myöskään lupaa itsellesi, että ensi kerralla kuntoilet kahta 
tehokkaammin, sillä huijaat vain itseäsi. 

21 Kuntoilu ei ole tekstiiliurheilua – riittää että sinulla on 
mukavat ja hengittävät vaatteet joissa on helppo kuntoilla. 
Aina ei tarvitse ostaa viimeisimpiä muodin mukaisia 
jumppatrikoita. Myös alennusmyynneistä löytää
edullisia kuntoiluvaatteita.

22 Muista palkita itsesi – hyvän fiiliksen lisäksi on tärkeää 
palkita itsensä. Palkinto voi olla pieni irtiotto arjesta, 
kampaajalla/parturissa käynti, jalkahoito, hieronta tai vaikkapa 
pieni suklaapatukka. 



23 Muista, että muutkin mokaa – kuten Pauli Hanhiniemikin 
laulaa: ”Tää ei oo ihan haudan vakavaa - muutkin mokaa”, 
mikäli notkahdus tulee, nenä pystyyn ja uuteen nousuun!

24 Itsekuri on kuin lihas – mitä enemmän itsekuria kasvatat 
yhdellä osa-alueella, sitä suuremmalla todennäköisyydellä 
itsekuri kasvaa myös toisella osa-alueella. Esimerkiksi rankan 
treenin jälkeen ei tee mieli syödä roskaruokaa, vaan kevyttä 
ja terveellistä ravintoa.  

25 Jaa onnistumisesi myös muiden kanssa – jakamalla  
Facebookissa tai sosiaalisessa mediassa kuvia ja tunnelmia 
edistymisestäsi kuntoilun saralla.

Toivomme että nämä vinkit auttavat sinua 
aloittamaan oman onnistumistarinasi! 

Me Foreverissa vastaamme mielellämme kaikkiin 
mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin. 

Voit tulla kokeilemaan palveluitamme 3 
kertaa veloituksetta. Tutustu lisää: 
http://www.foreverclub.fi/3paivaa/
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