
Running Academy



Basic Personal
•Oman tavoitteen ja lähtötason mukaiset vaihtuvat 

harjoitusohjelmat (juoksu, lihaskunto, liikkuvuus) 

• Tarpeidesi mukaiset ravintosuunnitelmat tukemaan 
harjoittelua ja palautumista. 

•Syke- valmennusjärjestelmään henkilökohtaiset tilin ja 
mobiiliapplikaation 

•Henkilökohtaisen valmentajan tuen 

•Suljetun Facebook- ryhmän 

•2 x kk valmentajan Facebook- liven, jossa voit kysyä 
mitä tahansa 

•1 x kk Vaihtuvan asiantuntijan valmennuksen, 
varusteiden, tapahtumien, juoksumatkojen jne 
Facebook- live, jossa mahdollisuus kysyä mitä vain. 

•Viikottaisen tehotreenin jokaiselle viikolle, jolla tehostat 
harjoittelua (WOW). Julkaistaan Face- ryhmässä aina 
maanantaisin.

•Samat, kuin Basic- valmennuksessa. 

•Henkilökohtainen harjoituspalaute kuukausittan ja 
henkilökohtainen harjoitusohjelman laadinta 
palautteen pohjalta. 

•Mikäli paikkakunnalla 5 personal- valmennettavaa, 
yhteistreenit valmentajan kanssa 1-2 x /kk vaihtelevilla 
teemoilla. 

•Etuosto oikeuden yhteistyökumppanien tuotteisiin 

•Mahdollisuus edullisempiin / ilmaisiin osallistumisiin 
kaikkiin yhteistyötapahtumiimme. 

•Edullisempi osallistuminen Takomo Running Academy- 
juoksuleireille (järjestetään keväällä 2018)

33€/kk 90€/kk



 

Miten Takomo Running Academy eroaa 
nettivalmennuksesta?

Suomen kehittynein ja helppokäyttöisin 
valmennusjärjestelmä ja mobiili- sovellus. 

Valmennusjärjestelmästä löydät kaikki 
harjoitusohjelmasi ja saat milloin tahansa 

yhteyden omaan valmentajaasi

7 x valmentaja 
 + lukuisia huippu 

asiantuntijoita

Yhdellä kuukausimaksulla saat käyttöösi 
seitsemän valmentajan ammattitaidoin. 

Valmennuksen aikana voit hyödyntää esim. 
ravintovalmentajiamme, fysioterapeutteja, 

liikkuvuus valmentajia ja monia muita. 

Lisäksi joka kuukausi yksi huippu 
asiantuntija vastaa kysymyksiisi Facebook- 

livessä.



Takomo- Running Academy on Suomen ensimmäinen juoksukoulu, johon 
voit osallistua missä päin maailmaa tahansa. Kyseessä EI OLE 

VALMIIKSI LAADITTU JUOKSUOHJELMA TAI VALMENNUS, vaan aito 
ja oikea juoksukoulu. Running Academy- valmennus poikkeaa 

kaikista muista myös siten, että valmennuksen aikana 
emme vain kerro sinulle miten tulisi harjoitella, vaan 

opetamme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa 
harjoitteluasi. 

Valmennuksen urheilullinen osuus tapahtuu Syke- palvelussa ja muu 
valmennuksen ohjaus, tsemppaus, viikottaiset tehotreenit ja 

valmentajien ja asiantuntijoiden Facebook- livet löydät vain tiimiläisille 
tarkoitetusta suljetusta Facebook- ryhmästä.

Kaikki mitä tarvitset juoksuharjoitteluun. Valmennustiimin käyttöösi, 
yhteisön tuen, yhteistyökumppaniemme tuotteet edullisesti, 
ravintovalmennuksen, yhteistyötapahtumat ja paljon muuta. 

Juoksuharjoittelussa kehittyminen ja harjoittelun 
tehostaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa! 

Runnin Academyn ensimmäinen vuosikurssi starttaa 15.10. 
Varaa paikkasi nyt!


