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Emilia Perkkola 

FT, Personal Trainer

Olen Emilia Perkkola, positiivisella elämän-
asenteella ja erinomaisilla läsnäolotaidoilla va-
rustettu fysioterapeutti sekä liikuntaneuvoja ja 
personal trainer. 

Olen valmentanut yksilö- ja yritysasiakkaita 
sekä pienryhmiä vuodesta 2014 lähtien. Vah-
vinta osaamisaluettani ovat pysyvät elämän-
tapamuutokset ja kuntosaliharjoittelu sekä 
raskautta suunnittelevien, raskaana olevien ja 
synnyttäneiden naisten hyvinvointi. 

Valmennan asiakkaitani aina asiakkaan, eli 
sinun, tavoitteiden mukaan. Sinä olet tekijä 
ja minä autan yksilöllisellä ja ainutlaatuisella 
matkallasi! Tuon valmennukseen fysiotera-
peuttista näkökulmaa, ja huomion valmen-
nuksessa mahdolliset kiputilasi.

Lämpimästi tervetuloa valmennukseen just 
sellaisena ainutlaatuisena
 yksilönä kuin olet! 

Kaipaat haasteita, tuntuu, että omat keinot ei-
vät enää riitä? Kaipaat tavoitteellista tekemistä 
ja perustekeminen on jo hallussa, mutta miten 
päästä siitä eteenpäin? Olen tsemppari, inspi-
roija ja kannustaja.

Oma kilpaurheilutausta mm. Judo, ottelunyrk-
keily, fitnesslajit (womens physique). 

Pitkän kilpaurheilu uran tuoma monipuolinen 
kokemus fysiikka- ja kuntosaliharjoittelusta, 
ravinnosta, sekä fyysisetä ja psyykkisestä koko-
naishyvinvoinnista.

Maija Kantelus

Personal Trainer
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Olen kolmekymppinen vorssalainen jump-
pa-Pirkko. Liikunta-alalla olen päässyt vai-
kuttamaan reilun kymmenen vuoden ajan. 
Matkan varrella ole kouluttanut itseäni ja sen 
suhteen matka jatkuu edelleen, koskaan ei voi 
olla täysin valmis.

Ohjaamisen pariin olen ensimmäisen kerran 
päässyt vuonna 2008 ja sen jälkeen onkin ollut 
yhtä menoa, kun ujosta likasta kuoruitui reipas 
tsemppari ja liikuttaja.

Ohjaajana olenkin hyvin positiivinen ja moni-
puolinen. Taittuu meinaan niin lihaskunto-, 
aerobic-, sisäpyöräilu-, liikkuvuus- kuin tanssil-
listenkin tuntien ohjaaminen. Työn saralla olen 
päässyt toimimaan myös vesielementin kans-
sa, kokemusta on niin vesijumpan ohjaamises-
ta kuin uimaopetuksestakin.

Olen valmistuntu Varalan Urheiluopistosta 
vuonna 2013 liikuntaneuvojaksi ja sen innoit-
tamalla tiellä tehnyt liikuntakeskuksessa töitä 
niin yksilöasiakkaiden kuin erilaisten ryhmien-
kin kanssa. Tuoreempi tutkintoni on lähihoi-
taja, jonka paperit olen saanut käteen syksyllä 
2020. Molemmissa tutkinnoissa olen erikoistu-
nut lapsiin ja nuoriin. 

Parhaillaan opiskelen liikunnanohjaajan AMK 
-tutkintoa, jossa tarkoituksena on valmistua 
vuoden 2022 aikana.

Henna Vikman-Heikkilä 

Personal Trainer

Miika Forsten

Personal Trainer

20 vuotta valmennustyötä tehneenä olen 
oppinut paljon, ja ennen kaikkea sen, etteivät 
tulokset tule ilmaiseksi. Laadukas ja oikein ryt-
mitetty harjoittelu sekä riittävä lepo takaavat 
kehityksen.

Mittavin kokemus minulla on joukkueurheili-
joiden puolelta. Olen valmentanut läpi aikui-
sikäni eri tasoisia jalkapallojoukkueita sekä 
ohessa toiminut lukuisten palloilulajien pe

laajien fyysisenä valmentajana. Monipuolinen 
kuntosaliharjoittelun ohjaaminen on tuttua 
niin aloittelijoiden kuin kokeneempienkin 
treenaajien kanssa. Kahden vuoden takaisena 
leuanvedon SM-kultamitalistina minulla on 
niksi jos toinenkin, miten se ensimmäinen tai 
neljäskymmenes leuka saadaan vedetyksi.

Valmentamisen hienoin puoli minulle kuiten-
kin on ihmisten kohtaaminen ja eteenpäin 
tsemppaaminen. On tavoitteesi sitten kuntoi-
lu- tai kilpatasolla, olen mielelläni niitä tavoit-
teita kanssasi laatimassa ja auttamassa sinua 
niihin päästäksesi.


