
 

 
 
 
 
Hei tiimiläinen! 
 
Syksy saapui viimeinkin ja energiatasot ovat Center toimistolla aivan 
tapissa! Meillä on muutamia hienoja uutisia ja pari asiaa, joista tässä 
Members Only -kuukausikirjeessä haluan tiedottaa ja muistuttaa. Ensinnäkin 
kiitoksia koko tiimille lokakuun energiasta ja fiiliksestä minkä tuotte Centerille. 
Tunneilla huokuva energia kantautuu myös valmentajien päivään, Te annatte 
meille potkua syksyn nopeasti pimeneviin iltoihin. Annamme samalla mitalla 
takaisin ja näin laitetaan positiivinen energia kiertoon. Aloitetaan... 
 
Uudet tunnit marraskuulle 

 
Coach Irina laittaa jengin ensin liekkeihin viikon ensimmäisellä Burnerilla, 
jonka jälkeen voit helpottaa kehon jumeja uudella aamu Mobility -tunnilla. 
Ehkä olet huomannut että olemme suunnitelleet sekä aamu- että iltatunnit 
"tuplatunneiksi". Näihin molempiin voi osallistua peräkkäin. Iltatunneilla voit 
ensin kuormittaa kehoa toiminnallisesti ja sitten rauhoittua lempeämmän 
liikkeen avulla.  

• Maanantai illalla Strength + Yoga 
• Tiistai illalla Burner + Recovery 
• Keskiviikko illalla Strength + Mobility 

 
Aamutunnit toimivat samalla tavalla, mutta toisin päin. Tarkoituksena on 



herätellä keho luonnollisella liikkeellä ja lempeällä joogalla, jonka jälkeen 
kuormitetaan lihaksia omalla kehonpainolla. 

• Tiistai aamulla Movement + Bodyweight 
• Torstai aamulla Yoga + Bodyweight 

 
Maanantain Burner + Mobility combo sopii taas viikon aloitukseen mainiosti, 
ensin herätellään kroppa ja sydän tehokkaasti, jonka jälkeen avataan Mobility-
tunnilla keho valmiiksi viikkoon. Voit toki osallistua pelkästään toiseen tuntiin, 
jos se sopii sinun viikkolukkariin paremmin.  
 
Viikonlopun Bodyweight -tunti 

 
Viikonlopun Bodyweight tunti vaihtuu klo 10 alkavaksi marraskuun lopusta 
lähtien. Tätä on toivottu niin kuten myös "tuplatunnit" viikonlopulle. 
Tuplatunteja viikonlopulle järjestetään tällä hetkellä ilmaistreenien muodossa, 
jotta saadaan uusia innokkaita tiimiläisiä valmennukseen mukaan. Esimerkiksi 
pikkujoulupäivänä järjestetäänkin tuplatunti. "Mitkä pikkujoulut?!?" Ei hätää, 
kerron tästä kohta lisää... 
 
Sprintit siirtyy Centerille 

 
Liikuntamylly jää nyt tänä vuonna Centerin aukeamisen myötä pois 
ohjelmasta. Tällä kaudella kukaan ei ole avaamassa Liikuntamyllyn ovia klo 
6:00. Tämä ei sprinttimafiaa pysäytä, vaan Centerille luodaan oma Sprints -
tunti ja sitä tukeva konsepti. Sprints -tunnilla kehitetään lajivoimaa, nopeutta, 
ketteryyttä, kimmoisuutta ja hapenottokykyä. Tule ja starttaa keskiviikkoaamu 
vauhdin hurmassa allekirjoittaneen johdolla!  
 
Marraskuun kuukausiteemat tunneilla 

 
Tiettyyn asiaan keskittyminen säännöllisesti tuo parhaat tulokset. Toisaalta 
tarvitaan myös tietyin aikavälein sopivaa ärsykkeen vaihtelua ettei kroppa totu 
samaan kuormitukseen. Siksi kuormittavat voimatunnit Strength ja 
Bodyweight sisältävät joka kuukausi eri teemoja mihin keskitytään ja tiettyjä 
liikkeitä mitä harjoitellaan..  

• Maanantai Strength -tunnin painotus on jalkojen ja alavartalon lihaksien 
voiman kehittämisessä. Pääliikkeenä on unilateraaliset eli yksi raajaiset 
kyykyt, jolla tasapainotetaan lihasepätasapainoa. Tukevana 
lihasryhmänä takareidet mukaan mm. polven koukistuksilla, avustetut 
takareisinostot omalla kehonpainolla sekä suorin jaloin maastavedolla. 
Lopuksi tehdään negatiivisia ylikuormittavia leuanvetoja loppuun. 

 
• Keskiviikon Strength- tunnin painotus on ylävartalon ja keskivartalon 

voiman kehittämisessä. Pääliikkeinä leuanveto sekä A-/L- ja 
käsilläseisontapunnerrus progressiot omalla kehonpainolla. Avustavana 
liikkeenä keskivartalon lihaksia kuormittavat jalkojen nostot eri 



progressiolla. Lopuksi tehdään Goblet -Squattia tai etukyykkyä 
tukemaan kyykkyliikkuvuutta ja keskivartalon hallintaa. 

 
• Bodyweight -tunnin teemana on aina omalla kehonpainolla tehtävä 

voima. Pääliikkeinä on renkailla tehtävät soudut sekä pistoolikyykyt. 
Viikonlopun Bodyweight -tunti jatkuu taito-osiolla, jossa harjoitellaan 
käsilläseisontaa. 

 
Joulukuussa kyseisten tuntien painopiste muuttuu ja pää-/avustavat liikkeet 
vaihtuvat, kuitenkin säilyttäen kaikki liikesuunnat, jolla katetaan koko kehon 
lihasryhmät.  
 
Varaa marraskuun tuntisi täältä. 
 
Tuntien värikoodit 
 
Moni teistä on kysellyt mitä tunteja valita viikkoon. Entä mitä eri värikoodit 
varauskalenterissa kertovat? Tuntien monipuolisuus näkyy meidän 
viikkokalenterissa. LIFW-Centerin tunneille on neljä eri värikoodia, jotka 
kuvaavat tunnin kuormitusta. Tässä vielä tiivis selitys mistä meidän tunnit 
koostuvat: 
 
Sininen väri kertoo sinulle että tunti on toiminnallinen, joka nostattaa sykettä ja 
on kuormitukselta keskiraskas. Tunnit opettavat kehoasi sietämään kovempaa 
rasitusta, kehittävät hapenottokykyä sekä yleistä lihaskuntoa. Mm. Burner ja 
Sprints.  
 
Punainen väri kertoo sinulle että tunti on toiminnallinen, joka vaatii kovaa 
lihastyötä ja on kuormitukselta raskas. Tunti on eri tavalla kuormittava kuin 
sykettä nostattava tunti. Tunnit opettavat lihasjännityksen lisäksi uusia 
liiketekniikoita sekä liikemalleja ja sitä kautta kehoasi vahvemmaksi. Mm 
Strength, Bodyweight ja Movement. 
 
Keltainen väri kertoo sinulle että tunti on toiminnallinen, joka vaatii tasapainoa, 
kehonhallintaa ja on kuormitukselta kevyt. Tunti opettaa sinua liikuttamaan 
kehoasi luonnollisesti. Sen lisäksi tunnit parantavat kehon notkeutta, 
liikkuvuutta ja suhteellista voimaa. Mm. Yoga, Movement, Bodyweight 
 
Vihreä väri kertoo sinulle että tunti on palauttava. Tunneilla keskitytään mielen 
ja kehon rentoutumiseen sekä liikkuvuuteen. Mm. Mobility, Recovery ja Yoga. 
Kuten huomaat värit eivät ole aina sidoksissa tiettyihin tunteihin. Esim. tällä 
hetkellä Ma illan Yoga on dynaamisempi ja haastavampi Strength tunnin 
jälkeen, kuin taas To aamulla Yoga on lempeämpi ja liikkuvuutta lisäävä 
ennen Bodyweight -tuntia. Tulevaisuudessa Movement värikin vaihtuu 
punaiseksi tiettyinä aikakausina kun "Liikkuja" -tiimi kehittyy edistyneisiin 
liikkeisiin.  
 
Me suosittelemme lähtökohtaisesti monipuolisesti väriä viikkoon. Jos katat 
jokaisen värikoodin viikkoon olet oikealla polulla.  
 



Jos et ole ihan varma minkälainen viikkorytmitys sinun kannattaa valita, ei 
hätää me autamme. Tee päävalmentajan kanssa perusteellinen alkukartoitus 
ja suunnittele seuraavat kuukaudet kuntoon. Jos sinulla on ravitsemuksen 
kanssa ongelmakohtia, ei hätää, autamme myös siinä.  
 
Varaa ilmainen konsultaatio päävalmentajalta täältä. 
 
Motivaatio -seminaari by Ilkka Koppelomäki 
 
"Haluatko selkeyttää elämääsi, kirkastaa elämääsi suuntaa, muuttaa 
elämääsi, saada rohkeutta tai päästä haastavasta tilanteesta ylös?" -Ilkka 
Koppelomäki. Vuorossa itsensä johtamisen valmentaja Ilkka Koppelomäen 
puheenvuoro. Marraskuun seminaarissa Ilkka innostaa, motivoi ja puhuu 
itsensä kehittämisestä. Puheenvuoro järjestetään jäsenille Pe 16.11, klo 18.30 
lähtien Centerillä. Seminaarille voi ilmoittautua ajanvarausjärjestelmän kautta 
"Kurssit" -kohdasta". Uskalla innostua ja tule mukaan. Ilkan puhelahjat sekä 
inspiroiva esitys tuskin jättää ketään kylmäksi! 
 
LIFW Pikkujoulut 17.11 
Ainiin, ne pikkujoulut… LIFW Pikkujoulut järjestetään Centerin / Warrior 
Coffeen tiloissa La 17.11 klo 18 alkaen. Pikkujouluissa puhalletaan stressit 
pois, pidetään hauskaa ja tutustutaan muihin tiimiläisiin. Pikkujoulupäivän 
ohjelma alkaa Bodyweight -tunnilla klo 11, joka jatkuu perinteisellä Tomi 
Kokon Sat Sessionilla. TK lupasi laittaa joulupukin asun päälle jos saadaan 30 
henkeä mukaan ja vetää henkeäsalpaavat pikkujouluburnerit klo 12-13. Hou 
Hou Hou! 
 
Toivotan kaikille liikuttavia hetkiä Centerillä ja antoisaa marraskuuta! 
 
Kristian Popov 
Head Coach & Center Manager 
	


