
Hyöty Sinulle: 

 Huco sport-profiilin avulla PT / ohjaaja oppii tuntemaan sinut paremmin ja 

osaa siten tukea liikuntaasi sinun motivaatiotasi vahvistavalla tavalla.   

 Profiilin avulla tiedät miten toimia, jotta motivaatiosi pysyy mahdollisim-

man vahvana.  

 Huco sport-profiili näyttää myös sen mikä on sinun heikko kohtasi ja 

kompastuskivesi. Näin voit paremmin välttää ne. 

Analysoi liikuntatyylisi huco sport-profiilin avulla 

MIKSI 

Huco sport-profiili on itsearvio ja siten työkalu, jonka avulla ohjaat itseäsi, 

liikut tehokkaammin ja turvallisemmin.   

 Profiili perustuu Roger Sperryn (oikea ja vasen aivolohko) ja Paul McLeanin 

(Cortex und limbinen systeemi) aivotutkimuksiin. Nämä tutkimustulokset 

muodostavat huco sport-profiiliin viitekehyksen. Profiili ei kerro luonteenpiirteistäsi 

vaan luontaisesta tyylistäsi tehdä ja toimia. 

 

Oman luontaisen liikuntatyylin tunnistaminen on menestyksekkään,  tehokkaan ja mielekkään liikunnan perusta. 

Höyty liikkujalle: 

 Näyttää omat motivaatiota tukevat tekijät ja tiedät miten hyödynnät niitä. 

 Koet useammin onnistumisia. 

 Liikut monipuolisemmin ja menestyksekkäämmin. 

MITÄ 

94.3 % mielestä profiilii kuvaa häntä erittäin hyvin tai hyvin. 

85,0 % pitää profiilia erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä omassa liikunnassa . 

KENELLE 

Aloittelija 

 Auttaa sinua löytämään tavan liikkua, joka pitää motivaatiosi yllä - myös vaikeampina aikoina.  

Aktiivi liikkuja 

 Opi johtamaan itseäsi vielä tehokkaammin, lisää mielekkyyttä liikuntaasi ja saavuta tavoitteesi. 

Kilpaurheiluja 

 Sinulle sopii huco sport PRO-profiili. 

MITEN 

Saat sähköpostilla linkin  profiilikyselyyn. Vastaaminen kestää n. 8-10 minuuttia. Profiilisi lähetetään ohjaajallesi, joka käy 
sen kanssasi läpi. 



Löydä oma liikuntatyylisi, koe liikunnan ilo ja tunne olosi 
paremmaksi - huco sport-profiilin avulla  

Hieno palvelu, joka antaa mielestäni oikeanlaisen kuvan 
liikuntakäyttäytymisestäni - suosittelen todellakin! 
Mies, 40 v. 
 
Huco sport-profiili on helppo ja vaivaton tapa kertoa it-
selleen millainen liikkuja on. Profiili on hyvä työkalu ja 
kivasti kannustava .  
Nainen, 47 v. 

Profiili vahvistaa mielikuvaa itsestä liikkujana, jonka pe-
rusteella on helpompi on helpompi löytää itselle mielek-
käät ja motivoivat liikuntamuodot. 
Nainen, 28 v. 
 
Profiili antaa potkua ja monipuolistaa omaa liikkumista 
tarkoituksenmukaisemmaksi. Uusia ajatuksia herättävää 
kartoitusta liikuntatottumuksista . 

Mies, 38 v. 

MITÄ MIELTÄ MUUT OVAT 

huco sport-profiili näyttää sinun luontaisen liikuntatyylisi ja miten juuri sinun on mie-

lekästä liikkua, jotta saat liikunnasta hyvää oloa ja motivaatiosi vahvistuu. Profiilin avulla tunnistat 

miten sinun on hyvä pitää motivaatio yllä ja miten saavutat parhaiten sinulle sopivat tavoitteet. Hen-

kilökohtainen profiili auttaa sinua löytämään ilon ja hauskuuden liikunnassa. Liikunta 

tuntuu hyvältä ja sinulle sopivalta. 

„Profiilin avulla löydät oikeat 
argumentit lajeille, joita 
haluat harrastaa.“ 

„Profiilin avulla löydät me 
lajit, jotka ovat sinulle 
hauskoja ja joissa tunnet 
olosi hyväksi.“ 


