
ESI- JA REKISTERITIETOLOMAKE  

(TREENI- JA TEKNIIKKATAPAAMINEN)   
1. Henkilötiedot 

Etunimi ja sukunimi    Syntymäaika 

___________________________________________________________ _______________________________________________________ 

Osoite    Postinumero ja postitoimipaikka 

___________________________________________________________ _______________________________________________________ 

Puhelinnumero    Sähköpostiosoite 

___________________________________________________________ _______________________________________________________ 

Alaikäisen asiakkaan huoltajan nimi   Ammatti ja työnantaja 

___________________________________________________________ _______________________________________________________ 

2. Terveydentilanne 

Onko Sinulle tehty röntgen-, ultraääni- tai magneettitutkimus jossain tilanteessa? 

(   ) Ei   (   ) Kyllä, mikä tutkimus, minkä vuoksi, milloin ja mitkä olivat tutkimustulokset: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Onko Sinulle tehty leikkauksia? 

(   ) Ei   (   ) Kyllä, mikä/mitä leikkauksia ja milloin? 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Onko Sinulla ollut, onko Sinulle todettu tai onko Sinulla parhaillaan jokin seuraavista: 

(   ) Sepelvaltimotauti (   ) Keuhkoputkentulehdus  (   ) Korkea verenpaine  (   ) Diabetes 

(   ) Mielenterveysongelma  (   ) Sydäninfarkti   (   ) Vamma tai tapaturma  (   ) Nivelreuma 

(   ) Kilpirauhasen toimintahäiriö (   ) Kasvain tai syöpä  (   ) Aivoverenkierron häiriö  (   ) Astma 

(   ) Muu keuhkosairaus (   ) Selkäsairaus  (   ) Matala verenpaine  (   ) Mahahaava 

(   ) Sydämen rytmihäiriö  (   ) Alhainen hemoglobiini  (   ) Toistuvia lihaskramppeja  (   ) Nivelkuluma 

(   ) Osteoporoosi   (   ) Tekonivel tai metallia kehossa  (   ) Muu diagnosoitu sairaus, mikä? 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oletko koskaan ollut onnettomuudessa tai tapaturmassa?  Käytättekö säännöllisesti lääkkeitä 

(   ) Ei   (   ) Kyllä, koska?   (   ) Ei   (   ) Kyllä, mitä? 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ilmaantuuko Sinulle oireita yleiseen olotilaan liittyen vuorokauden aikana (esimerkiksi huimaus, päänsärky, vatsa- ja suolistoalueen oireet sekä 

unettomuus/väsyneisyys)? 

(   ) Ei   (   ) Kyllä, mitä oireita? 

 

3. Allekirjoitus ja tietojen luovuttaminen 

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) MUKAINEN INFORMOINTI 
Asiakastietonne talletetaan suostumuksenne perusteella fysioterapeutti Jukka Räsäsen henkilökohtaiseen asiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjänä toimii 

Fysio Profarm Oy/Jukka Räsänen. Asiakastietonne ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuen tai luvallanne. Teillä 

on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin talletetut Teitä koskevat tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Teillä on oikeus 

vaatia korjattavaksi rekisterissä oleva virheellinen tieto, peruuttaa antamanne suostumus tietojenne luovuttamiseen, tai rajata sitä. 

 

Annan luvan siihen, että asiakastietoni talletetaan fysioterapeutti Jukka Räsäsen henkilökohtaiseen asiakasrekisteriin: 

(   ) Kyllä (   ) Ei 

 

Annan luvan siihen, että hoidostani voidaan lähettää palaute lähetteen antaneelle taholle: 

(   ) Kyllä (   ) Ei 

 

Paikka ja aika:    Allekirjoitus ja nimenselvennys: 

 

___________________________________________________________ _______________________________________________________ 

 

KÄÄNNÄ SIVU! 



ESI- JA REKISTERITIETOLOMAKE  

(TREENI- JA TEKNIIKKATAPAAMINEN)   
 

4. Terveydentilanne 

Onko Sinulla jokin fyysinen rajoite liikuntaharrastukselle?  

(   ) Ei   (   ) Kyllä, mikä?    

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Onko Sinulla ollut viimeisen vuoden aikana lepotilassa tai fyysisen kuormituksen seurauksena ilmaantuvia kiputilanteita?  

(   ) Ei   (   ) Kyllä, missä tilanteissa ja millä alueella?   

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jos Sinulla on ollut tai on parhaillaan jokin 1. sivun TERVEYDENTILANNE- kohdassa esitetyistä diagnooseista, suosittelen Sinua konsultoimaan 

lääkäriä ennen liikunnan aloittamista!  

 

5. Tavoitteet sekä liikuntatottumukset ja -toiveet 

(   ) Lihasmassan hankinta (   ) Voimantuoton kehittäminen  (   ) Yleiskunnon kohottaminen ja ylläpito  

(   ) Rasvanpoltto   (   ) Kiinteytyminen   (   ) Kestävyyskapasiteetin kehittäminen  

(   ) Ryhdin parantaminen  (   ) Liikkuvuuden lisääminen (   ) Urheilulajia tukeva harjoittelu  

(   ) Muu, mikä   

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mitä liikuntamuotoja harrastat tai olet harrastanut viime vuosina? 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mitä liikuntamuotoja haluaisit harrastaa? 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Onko Sinulla liikunnallisia tavoitteita? 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Missä on Sinun treenipaikka/millainen on treenipaikan varustetaso? 

 
 

6. Lihasrakenteet sekä kuntosaliharjoitteet 

Mitkä harjoitteet ja/tai lihasryhmät koet erityisen mieluiseksi tehdä (omasta mielestä tehokkaat harjoitteet, mieluisat lihasryhmät sekä mieluisat 

harjoitteet) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mitkä harjoitteet ja/tai lihasryhmät koet harjoittelun puolesta vaikeampina/epämiellyttävimpinä (epämiellyttävät harjoitteet, epätietoisuus 

harjoitteen suorittamisesta tai harjoitteen tuntumattomuus kohdealueella)? 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mitkä lihasryhmät tarvitsevat mielestäsi erityisen paljon huomiota harjoitusohjelman suhteen? 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mitkä lihasryhmät ovat mielestäsi parhaiten kehittyneet? 

 

 

7. Toiveet tapaamiselle 

Mitä toivot tapaamiskerralta/kerroilta? 

(   ) Kuntosaliharjoitteiden tekniikkaopastusta (   ) Fyysisesti kuormittavaa lihasharjoittelua (kova kuntosalitreeni)   

(   ) Kehonpainoharjoittelua  (   ) Fyysisesti kuormittavaa aerobista harjoittelua (kova aerobinen treeni) 

(   ) Fyysisesti kuormittavaa kokonaisvaltaista harjoittelua (lihasvoimatreeni, toiminnalliset harjoitteet sekä aerobinen treeni) 

(   ) Venyttely- ja liikkuvuusharjoittelua  (   ) Alkulämmittely- ja/tai putkirullausohjausta 

(   ) Haluan tietää lihasrakenteiden fysiologiasta  (   ) Haluan tietää kuntosaliharjoitteiden anatomiasta sekä biomekaniikasta 

(   ) Haluan tietää liikuntafysiologiasta sekä harjoitusohjelman suunnittelusta ja toteuttamisesta  

 

 

KIITOS VASTAUKSISTA! 


