
 
 

 
 
 
Hei tiimiläinen, 
 
Kesä taittuu jo syksyyn, ja LIFW-Centerillä käy kova tohina. Toivottavasti kesä 
toi sinulle paljon virtaa ja olet valmis. Kutsumme sinut eturintamassa mukaan 
super-lokakuuhun. 
 
Syksyn tulo tarkoittaa monille arkirutiinien tarkistusta, kunnon kehittämistä, 
energian keskittämistä esimerkiksi uuteen harrastukseen tai vaikkapa uuden 
taidon opettelua. LIFW-Centerillä tarjoamme sinulle mahdollisuuden toteuttaa 
ja kehittää kaikkia näitä osa-alueita. Seuraavan kuukauden suunnitelmia 
kannattaakin jo alustaa, sillä kuten sanottu: hyvin suunniteltu on jo puoliksi 
tehty. Mitä sinä aiot tehdä ensi kuussa? 
 
Tutustu tarkemmin meidän tunteihin LIFW-manuaalin kautta (liitteenä) ja 
varaa itsellesi lokakuulle treenit TÄÄLTÄ.  
 
Jos olet vielä epävarma, mitä tunteja sinun kannattaa valita tai mitkä ovat 
tavoitteesi, ei hätää. Me autamme sinua. Voit varata ajan alkukartoitukseen 
varausjärjestelmästä TÄÄLTÄ. Alkukartoitus tehdään päävalmentaja Krisun, 
Tomin tai Aaron kanssa puhelimitse. Suosittelemme sinua täyttämään 
esitietolomakkeen, jonka löydät varausjärjestelmästä, kun varaat ajan. 
 
Tässä vielä täsmävinkit lokakuun tuntikalenteriin:  
 
RECOVERY-tunti: Haluamme tarjota sinulle mahdollisuuden hienosäätää 
henkistä kapasiteettiasi Teemu Syrjälän Recovery-tunnilla. Se virittää myös 



palautumisesi uudelle tasolle. Tunti järjestetään tiistaisin kello 18.00. Tule ja 
poimi parhaat työkalut stressinhallintaan. 
 
BENCHMARKS-tunti on tiimin kartoitustunti, jossa kartoitetaan monipuolisesti 
fyysinen kuntotasosi. Osa-alueina ovat liikkuvuus, voima, kestävyys ja 
kehonkoostumus. Kahden tunnin kartoitus järjestetään kerran kuukaudessa 
viikonloppuisin. Benchmarks-tunnille suositellaan osallistumaan kolmen 
kuukauden välein.  
 
Jos et pääse osallistumaan Benchmarks-tunnille, osa-alueita testataan kerran 
kuukaudessa yksittäisillä Strength-, Burner/Sprints- ja Mobility-tunneilla. 
Nämä tunnit on merkitty tuntikalenteriin violetilla värillä. Näillä tunneilla sekä 
treenataan että tarkistetaan osa-alueiden kehittyminen.  
 
Voit ladata testilomakkeen Benchmark-tuntia varten tästä sähköpostista. 
Testilomake on liitteenä. 
 
BODYWEIGHT -tunti aukeaa viikonlopulle. Monien toivoma tunti, eli 
kehonpainoliikkeet osana monipuolista lihaskuntoharjoittelua, alkaa 
lokakuussa! Alkeisiin painottuva workshop tunti soveltuu kaikille, sillä tunneilla 
jokainen harjoittelee oman tason mukaan. Näin kokenutkin 
kehonpainoharjoittelija voi tehdä oman tason vaatimalla tavalla, ja aloittelija 
saa tärkeitä käytännön oppeja. Jokaisella tunnilla käsitellään yhtä oman 
kehonpainolla tapahtuvaa liikettä, luvassa leuanveto-, käsilläseisonta-, 
pistoolikyykky- ja punnerrus -variaatiot. 
 
Tunnin vetäjinä toimivat kehonpainoharjoitteluun erikoistuneet 
valmentajamme Aaro ja Miikael. Tunti järjestetään lauantaisin kello 11. 
Ensimmäinen tunti starttaa 29. syyskuuta ja Workshop teema pysyy 
lauantaisin lokakuun läpi. Kurssi on jäsenille maksuton ja kuuluu normaaliin 
tuntitarjontaan. 
 
Uusi luento: Sovijärven ravintoseminaari 
 
Lääkäri ja biohakkeri Olli Sovijärven ravintoseminaari järjestetään perjantaina 
26.10 kello 17.30 Valimotie 21:en auditoriossa. Seminaari on jäsenille 
maksuton, mutta se vaatii ilmoittautumisen 14. lokakuuta mennessä. Voit 
varata paikkasi seminaariin varauskalenterin kohdasta "kurssit" eli TÄÄLTÄ. 
 
Lean in Five Weeks Challenge Centerillä  
 
LIFW Face to Face -haaste alkaa 1. lokakuuta Centerillä, joten saatat törmätä 
treeneissä myös uusiin kasvoihin. Kyseessä on viiden viikon mittainen 
valmennus, ja haastelaiset ovat mukana treeneissä tiistaisin ja perjantaisin 
kello 06.15 ja kello 17.00. Haastelaiset saattavat siis osallistua kanssasi 
samoille tunneille, joten lisäboostia on varmasti luvassa.  
 
Centerin sisäinen Facebook -ryhmä 
 
Liity myös meidän Facebook-



ryhmään: https://www.facebook.com/groups/lifwcentertiimi/ 
 
Ryhmässä voit keskustella muiden jäsenten kanssa ja sopia esimerkiksi 
yhteisistä kyydeistä, jos saavutte treenaamaan samalta suunnalta. 
Vastaamme mielellämme myös kysymyksiisi.  
 
Lokakuun tarjous: Tuo kaverisi LIFW Centerille 
 
Tuo kaverisi Centerille. Mikäli kaverisi liittyy jäseneksi, niin sinä saat ilmaisen 
jäsenkuukauden. Tämä tarjous on voimassa vain lokakuun ajan. Kaveri voi 
kokeilla tunteja riskittömästi viikon, joten ohjaa hänet TÄNNE. Ilmoitathan 
kaverisi nimen paikan päällä. 
 
Mitä on vielä tulossa? 
Pahoittelemme rakennustyömaan takia aiheutuvia häiriöitä. LIFW-Center ja 
Valimotie 21 rakentuvat lopulliseen hohtoonsa lähiviikkojen aikana ja 
esimerkiksi pukuhuonetiloihin tulee vielä päivitystä. Centerille on tulossa myös 
huikea sisustus ja lisää harjoitteluvälineitä. Meidän respasta tulet myös 
jatkossa saamaan terveyttäsi edistäviä tuotteita ja samaan rakennukseen 
avataan vielä Warrior Coffeen uusi kahvila!  
 
Lisäksi rakenteilla on uudet nettisivut, asiakastilit ja etävalmennus-kurssit. 
Huikeita juttuja on siis tulossa. Haluamme kiittää sinua, että olet mukana 
kokemassa niitä. 
 
Nyt treenit pyörivät täysillä ja valmennus on käynnissä. Älä siis missaa 
tunteja! Nähdään Centerillä! 
 
Inspiroivin terkuin, 
Kristian Popov ja Core-tiimi 
LiFW Center Head Coach, Manager 
	


