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N
äin hetki koronapandemian pahimpien ai-

kojen jälkeen on kiinnostavaa katsoa, mi-

ten liikunta ”pärjäsi” haastavana aikana. 

Tuoreen lokakuussa UKK-instituutin 

julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaisten ot-

tamien askelten määrä laski 400 koronan aikana.

Vuosina 2018–2022 toteutetuissa väestötutki-

muksissa liikkumista mitattiin liikemittarilla seitse-

män peräkkäisen vuorokauden ajan. Työikäisille ker-

tyi keskimäärin 7 247 askelta päivässä ja ikäihmisille 

4 365 askelta päivässä. Työikäisten päivittäiset aske-

leet vähentyivät erityisesti miehillä verrattuna neljä 

vuotta sitten mitattuun tietoon. Askeleiden määrä 

on vähentynyt keskimäärin 400 askelta päivässä 

verrattuna neljän vuoden takaisiin mittauksiin.

Työikäisten tavallisin liikkumisen muoto oli käve-

ly. Toiseksi tavallisin muoto oli kuntosaliharjoittelu. 

– Aikuisten tyypillisimmät syyt liikkua olivat fyy-

sisen kunnon ylläpitäminen tai parantaminen ja 

oman terveyden edistäminen, selventää vanhempi 

tutkija Pauliina Husu UKK-instituutista.

Liikuntaraportin tulokset osoittivat, että työikäis-

ten kunto heikkeni nuoremmista vanhempiin ikäryh-

miin siirryttäessä.

– Lisääntyvä ylipaino sekä nuorten aikuisten huo-

noneva kestävyyskunto ja heikkenevä lihaskunto on 

huolestuttava yhdistelmä, toteaa UKK-instituutin 

johtaja Tommi Vasankari.

– Näistä aiheutuu tuleville vuosikymmenille val-

tava terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn haaste, 

hän jatkaa.

Toinen merkittävä raportti syksyn aikana oli 

Euroopan komission julkaisema eurooppalainen lii-

kuntabarometri. Tulokset perustuvat 20 kysymyk-

sen tutkimukseen, johon osallistui 26 580 euroop-

palaista kaikista 27 jäsenvaltiosta.

Yksi tärkeimmistä havainnoista paljasti, että 45 

prosenttia eurooppalaisista ei tällä hetkellä harras-

ta liikuntaa tai urheilua. Tutkimus paljasti myös, että 

COVID-19-pandemian aikana puolet eurooppalaisis-

Uuden alun alussa Greenfit uudistaa ajattelua

Power Plate Move -tunnit Fressillä

G
reenfit Conceptin vetäjät ovat perso-

nal trainerit Juha Nurminen ja Laura 

Kaartinen. Greenfit Concept on Suomen 

ja myös koko Euroopan ensimmäinen, vii-

meisimmän tiedon mukaan myös koko maailman en-

simmäinen ekologinen liikunta- ja hyvinvointiketju, 

joka tuo ekologisuuden myös kuntosalitoimintaan ja 

sen arvomaailmaan.

Greenfit Conceptissa huomio kiinnitetään ekolo-

gisuuteen, aina tilojen valinnasta ja rakennustöistä 

lähtien.

-Laitekannassa, sisustuksessa, siivouksessa, digi-

taalisissa käyttöjärjestelmissä ja liiketoiminnan pie-

nissäkin nyansseissa, olemme pyrkineet huomioi-

maan kyseiset arvot. Tiloistamme löytyy myös mm. 

ilmanlaatuun vaikuttavia elementtejä, kuten viher-

seiniä ja viheristutuksia, joilla on tutkitusti positii-

visia vaikutuksia ilmanlaatuun. Tarkoituksenamme 

onkin tuoda pala luontoa sisätiloihin, modernia ja 

raikasta ilmettä unohtamatta, kertoo Juha Nurminen

EKOLOGINEN INFRA

-Tiloja valitessamme koitimme löytää mahdollisen 

kestävän ratkaisun, joka palvelisi konseptimme ide-

aa, mutta olisi samalla ideaali kuntosalitoimintaan. 

Rakennuksessa hyödynnetään katolla sijaitsevia au-

rinkopaneeleja, vihreää sähkösopimusta ja ilman-

vaihdosta vastaa kaukolämpö sekä kaukokylmä

– Keskeinen sijaintimme ja hyvät liikenneyhtey-

det takaavat kaikille mahdollisuuden saapua vai-

vattomasti Greenfitille. Meille tärkeää on, että mah-

dollisimman monella on mahdollisuus käyttää julki-

sia liikennevälineitä. Metropysäkki sijaitsee 400 m 

päässä, suoraan kauppakeskus Ruoholahden toisel-

la puolella. Lähimmät raitiovaunupysäkit löytyvät 

myös samalta etäisyydeltä. Bussipysäkit puolestaan 

sijaitsevat suoraan Porkkalankadulla, molemmilla 

puolella tietä, sisäänkäyntimme välittömässä lähei-

syydessä.

Salin materiaalit koostuvat pitkälti suomalaisis-

ta innovatiivisista uusio- ja kierrätysmateriaaleista. 

Tiloja remontoidessa hyödynnettiin second hand 

materiaaleja, aina sisustuspuolesta – lattiamateriaa-

leihin. Lattiamateriaaleina on hyödynnetty suurim-

maksi osaksi kumilaattoja. Kumilaatat ovat valmis-

tettu 100 % kierrätysmateriaalista.

– Tilojemme valaistus on toteutettu kokonaisuu-

dessaan energiatehokkaalla ledivalaistuksella, hyö-

dyntäen spottivaloja ja ledinauhoja. Erikoisuutena 

tiloistamme löytyy myös aidosta sammaleesta 

tehtyjä valaisimia. Äänentoistojärjestelmässämme 

olemme hyödyntäneet puurunkoisia aktiivikaiutti-

mia.

– Aulasta löytyy lounge tila asiakkaiden käyttöön, 

jossa jokainen voi nauttia hetken ennen harjoittelua 

tai sen jälkeen. Lounge tilamme sisustus on toteu-

tettu luonnonläheisellä teemalla. Käytännössä kaik-

ki tiloista löytyvät elementit ovat kierrätysmateriaa-

leista valmistettu tai ostettu second hand tuotteina.

Greenfitin erikoisuutena on laitekanta, jossa on 

aidosti ajateltu ekologisuutta. Laitekannasta löy-

tyy useita tunnettuja ja vastuullisia brändejä, kuten 

Technogym, Cybex, Fitland sekä useita muita.

Cardiolaitevalikoimamme koostuu pääsääntöi-

sesti Technogymin tuotteista. Technogymin lait-

teet valmistetaan kierrätysmateriaaleista ja ovat 

näin aidosti ekologinen valinta kuntosalillemme. 

Technogym huolehtii myös vastuullisesta valmis-

tusprosessista, aina pakkausmateriaalien poisvien-

tiin ja kierrätykseen asti. Valikoimaamme täydentää 

Cybexin cardiolaitteet, jotka ovat second hand tuot-

teita.

Laitevalikoimasta kuntosalin puolella löytyy 

myös Technogymin tuotteita, Cybexin tuotteita (se-

cond hand), Primalin tuotteita sekä Espanjalaisen 

Fitlandin tuotteita. Fitlandin erikoisuutena on ns. 

omavaraisuus, sillä valmistusprosessi toteutetaan 

omavaraisesti, omia raaka-aineita hyödyntäen omal-

la tehtaalla. Kaikki pientarvikkeet, penkit ja välineet 

ovat Suomesta, suomalaiselta Dinox nimiseltä val-

mistajalta.

Laitteista, niiden toimituksesta ja muista laitekan-

taan liittyvistä asioista kaikki päästöt ovat kome-

pensoitu.

SIIVOUS, KIERRÄTYS JA HYGIENIA

Greenfitillä käytetään ekologista siivousyritystä, jo-

ka huomioi kestävän kehityksen mukaiset kriteerit 

siivouksessa. Kaikki siivous- ja puhdistusaineet ovat 

ekologisia ja allergiavapaita. 

Kaikkien asiakkaiden käytössä on Taikan luon-

nonkosmetiikkaa, brändimme arvojen mukaisesti. 

Taikan tuotteilla on Ecocertin myöntämä Cosmos 

Natural -sertifikaatti, joka takaa ympäristöystävälli-

syyden läpi koko tuotantoketjun. Raaka-aineet, pak-

kaukset sekä koko tuotantoprosessi ovat sertifikaa-

tin tarkkaan määrittelemiä ja Ecocertin valvomia. 

Taikan tuotteissa käytetyistä ainesosista vähintään 

98 % on luonnollista alkuperää. Taikan tuotesarja on 

myös 100 % vegaaninen ja täysin hiilineutraali.

– Kierrätämme kaikki kuntosalitiloista ja liiketoi-

minnastamme tulevat jätteet. Kierrätystä helpot-

taaksemme tiloistamme löytyy kierrätyksen mah-

dolliset roskakorit, joiden avulla lajittelu on helppoa 

myös asiakkaan näkökulmasta.

PALANEN LUONTOA SISÄLLÄ

Greenfit tekee yhteistyötä Naava nimisen vihersei-

nävalmistajan kanssa, jotka tuovat luonnon osaksi 

liikuntakokemustasi. Naavan viherseinät tutkitusti 

Ari Katajisto

päätoimittaja

TEKSTI: ARI KATAJISTO KUVA: GREENFIT

ta vähensi aktiivisuuttaan tai jopa lopetti liikunnan 

kokonaan. Vaikka pandemia vaikutti liikunnan suo-

sioon pitämällä sen vuoden 2017 tasolla.

Yli puolet eurooppalaisista (54 %) harjoitti urhei-

lua tai fyysistä liikuntaa parantaakseen terveyttään, 

mikä oli selkeästi rentoutuminen tai hauskanpito 

edellä. Kyselyn mukaan ajan puute (41 %) ja moti-

vaatio (25 %) ovat kaksi tärkeintä syytä, jotka estä-

vät tällä hetkellä eurooppalaisia   liikkumasta sään-

nöllisemmin.

13 prosenttia fyysisesti aktiivisista eurooppalai-

sista sanoo harjoittelevansa terveys- tai kuntokes-

kuksessa, mikä tarkoittaa kahden prosentin laskua 

edelliseen Eurobarometriin verrattuna. Lisäksi yli 

kaksi kolmasosaa eurooppalaisista (69 %, ennallaan) 

sanoo, että he eivät ole minkään liikuntapaikan jä-

seniä.

EuropeActiven presidentti David Stalker kom-

mentoi Eurobarometrin keskeisiä tuloksia: 

-Koska 45 prosenttia eurooppalaisista ei koskaan 

harrasta liikuntaa tai osallistu siihen, uuden urheilua 

ja liikuntaa käsittelevän Eurobarometrin havainnot 

osoittavat jälleen kerran, kuinka tärkeää se on kaikil-

le, myös hallituksille kaikkialla Euroopassa, vahvis-

taakseen sitoumuksiaan edistää liikuntaa kaikkien 

eurooppalaisten hyvinvoinnin vuoksi.

Molempien tutkimusten tulokset suuressa kuvas-

sa eivät ole liian hälyttäviä, mutta tuo noin viiden 

prosentin väheneminen vastaa samaa, millä itselle 

myytiin mm. verenpainelääkitys. Jo viiden prosen-

tin lasku painossa laskee usein verenpainetta mer-

kittävästi.

Kun 45 % ei harrasta liikuntaa, tulee siitä merkit-

tävän suuri luku; kaksi ja puoli miljoonaa suomalais-

ta. Mutta kyllä kuntokeskustoimialalla on työsarkaa 

vielä niissä kolmessa miljoonassa liikuntaa harrasta-

vassa. Lihaskunto- ja kestävyysliikunnan yhdistämi-

nen pitäisi saada toimimaan.

Eurobarometrin tekstissä esiintyi yksi sana, jota 

moni suomalainen liikuntaihminen ei liitä liikuntaan: 

hauskanpito. Tämä pitäisi ilman muuta liittää lähitu-

levaisuudessa liikunnan perussanastoon. 

Pieniä pilkahduksia on näkynyt myös liikuntatai-

vaalla. Erimoverin channel partner -tuotannon suo-

situin tunti tänä vuonna taisi olla fun&play. USA:ssa 

ja Keski-Euroopassa nuorten aikuisten liikunnan tär-

kein elementti on fun. 

Oma oletukseni on, että yksi ryhmäliikunnan suo-

sion laskuun vaikuttanut tekijä on ollut fun-tekijän 

puuttuminen. 

Pitää myös muistaa, että jokaiselle fun on erilai-

nen termi. Ryhmäliikunnassa se usein nousi esiin 

zumban osatekijänä.

Tough Vikingissä fun tulee eri lailla esiin. Kun 

juoksee noin kymmenen kilometriä muutaman as-

teen lämmössä, kastelee itsensä pari kertaa esteitä 

ylittäessä tai alittaessa, saa pieniä sähköiskuja juos-

tessaan loppusuoralla viimeisen esteen läpi. Kaiken 

tämän jälkeen niin euforinen tila, että käy heti ilmoit-

tautumassa ensi vuoden kisaan.  Juu, kyllä moni ko-

kee tuon hauskaksi.

Tällä syksylle: lisää askeleita, lisää hauskanpitoa 

liikuntahetkiin. Kun lähdet itse liikkumaan, pyydä 

kaveri mukaan! 

L
iikuntakeskusketju Fressi esittelee kausit-

tain uusia ryhmäliikuntatuotteita. Osa niistä 

tulee kaikkiin keskuksiin, osaa testaan vaik-

kapa yhdessä keskuksessa.

Power Plate esitteli uuden Move -version tutusta 

laitteesta. Move on selkeästi kevyempi ja hieman ka-

peampi. Move soveltuu keveytenä ja kompaktisuu-

tensa vuoksi ryhmäliikuntavälineeksi ja samoin per-

sonal trainerin mukana kulkevaksi välineeksi.

KAKSI UUTTA TUNTIA 

Fressin ryhmäliikuntapäällikkö Annastiina Multanen 

kertoo, että uuden välineen ympärille on rakennet-

tu kaksi erilaista tuntia, toinen painottuen lihaskun-

toon ja toinen palautumiseen sekä rentoutukseen. 

Tunnit ovat 30 minuutin pituisia, sillä Power Plate 

Move -laitteella saa tehokkaan harjoitusvaikutuksen 

aikaiseksi lyhyessä ajassa.

Power Plate Move -laitteen suurimmat hyödyt 

ovat, että se tehostaa aineenvaihduntaa ja veren-

kiertoa, aktivoi lihas- ja hermokudosta, kehittää li-

hasvoimaa ja syvien lihasten aktivaatiota, palauttaa 

lihakset harjoituksesta tehokkaasti.

-Tunti ja Power Plate -laite sopii lähes jokaisel-

le, ikään ja kuntotasoon katsomatta, kertoo tunnin 

suunnittelussa mukana ollut ohjaaja, sairaanhoitaja 

Elina Saltzwedel.

Kuukauden ajan Fressi Espoonlahden ryhmälii-

kuntakalenteriin kuuluneet tunnit ovat saaneet hy-

vän vastaanoton.

-On ollut ilo huomata, kuinka suurella innolla uusi 

tunti on otettu Espoonlahden keskuksella vastaan, 

sanoo Annastiina Multanen.

lisäävät energiaa harjoitteluusi, parantavat kognitii-

vista suorituskykyäsi ja myös vähentävät haitallisia 

kemikaaleja sisäilmasta. Jos esimerkiksi kärsit silmä-

oireista tai kuiva ilman haittaa hengitystäsi, viher-

seinä optimoi ilmankosteuden ja vähentää kyseisiä 

oireita. Erityisesti keväällä siitepölyn hallitessa ilmaa 

tai talvella kuivalla ilmalla, nautit kuntoilusta ilman 

ongelmia.               Naava tunnetaan vastuullisena suomalai-

sena yrityksenä, jonka tuotteet ovat olleet menes-

tys markkinoilla. Useat huippu-urheilijat hyödyntä-

vät myös Naavan tuotteita kokonaan, optimoidak-

seen palautumisensa.

– Tiloistamme löytyy muutakin kuin pelkkä vi-

herseinä. Useita eri istutuksia, joissa on valittu mah-

dollisimman allergiavapaat lajikkeet asiakkaitamme 

varten. Tilaa jakamassa löytyy myös mieltä ja ke-

hoa rauhoittava suihkulähde. Vesi on oleellinen osa 

luontoa ja halusimme saada sen osaksi luonnolli-

sempaa kokemusta kuntosaliharjoittelussa.

ASIAKASTA AJATELLEN

Juha Nurminen kertoo, että heidän konseptinsa on 

hyvin moderni. Premiumkuntosalilla asiakkaita on 

kuunneltu myös lapsiparkin osalta. 

-Pääkaupunkiseudulla yhden vanhemman ta-

louksia on noin puolet. Otamme lapset huomioon 

ja olemme rakentaneet lapsiparkin yhteistyössä 

Kiddexsin kanssa.

Samoin sauna on osa premiumtason kuntosalia.

Juha ja Laura ovat aktiivisia personal trainereita. 

Juha kertoo heidän sopivan tasokkaiden personal 

trainereiden kanssa mahdollisuudesta ohjata asiak-

kaitaan Greenfitilla.

-Meillä on tarjolla kokonaisuus, joka on todettu 

toimivaksi. Tule sinäkin testaamaan.

Positiivisia vaikutuksia saa jo ihan ensimmäises-

tä harjoituskerrasta alkaen, ja kaksi harjoituskertaa 

viikossa riittää vallan mainiosti alkuun. Vaikka sään 

viiletessä into lisääntyy ja mieli on täynnä puhtia ja 

treeni-intoa, on hyvä muistaa vanha viisaus: ei niin 

paljon kuin mahdollista, vaan niin vähän, kuin on tar-

peen. Aloita treenit, mutta aloita ne sopivalla mal-

tilla. Näin varmistat parhaat edellytykset nousujoh-

teiselle harjoittelulle, joka kestää pitkälle tulevaisuu-

teen. Treeni-iloa syksyyn!

Helsingin Ruoholahteen avattiin syyskuussa uusi kuntokeskus, jossa 

otetaan vastuullisuuteen liittyvät asiat hyvin vakavasti. Ruoholahdessa 

asiakaskunta muodostuu suurelta osin alueella työskentelevistä ja 

Jätkäsaaren alueella asuvista.
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Somearjen kertoja

Liikuntaa ja musiikkia

TEKSTI: ARI KATAJISTO KUVAT: TANJA VAAKANAINEN

TEKSTI: ARI KATAJISTO KUVA: JUKKA RAPO

P
ohjoisen tytön matka on tuonut Sara 

Siepin Torniosta Oulun kautta Helsinkiin. 

Matkan mahdollistajana on toiminut Saran 

ura missimaailmassa ja myöhemmin työ 

sosiaalisen median vaikuttajana.

VÄLIVUOSI TOI ETELÄÄN

Saran nuoruus kului rauhallisesti Torniossa. Elämään 

kuului paljon aktiivista toimintaa koulun ohessa.

-Liikunnallinen olen aina ollut. Lajivalikoimaani 

ovat kuuluneet mm. hiihto, yleisurheilu ja jalkapallo. 

Ne jäivät vähitellen, kun aloitin lukion.

Lukion jälkeen Saralla ei oikein ollut selvillä, mitä 

haluaisi isona tehdä. Hän oli kyllä hakenut opetta-

jakoulutukseen, mutta ei onnistunut pääsemään si-

sään.

-Välivuosi teki hyvää ja ilmoittauduin siinä ohes-

sa myös Miss Suomi -kilpailuihin. Samalla otin en-

simmäisen askeleen kohden etelää, siirryin omilleni 

Ouluun, muistelee Sara.

Kilpailussa Sara sijoittui ensimmäiseksi perintö-

prinsessaksi ja alan töitä oli kohtuullisesti; messu- ja 

juontotöitä sekä erilaisia esiintymisiä. 

Saran missivuoteen tuli kuitenkin erikoinen poik-

keus, kun vuoden 2011 Miss Suomi Pia Pakarinen 

kesken missivuoden luopui kruunustaan ja Sara viet-

tikin vajaa puoli vuotta virallisesti Miss Suomena.

-Niinä vuosina misseillä oli vielä hyvin kysyntää 

malli-, messu- ja esiintymistehtävissä.

Sara muutti pääkaupunkiseudulle ja ankkuroitui 

alan töihin.

SOME VEI MUKANAAN

-Suunnilleen viisi vuotta sitten sosiaalinen media tuli 

isommin kuvioihin.

Saran Instagram koostuu arjen tapahtumista ja 

somevaikuttajan työstä. Viiden vuoden aikana on 

Saran seuraajamäärä kasvanut huimasti, nykyään 

heitä on 225.000. Saran lukema on erittäin merkit-

tävä, sillä esimerkiksi Iltalehteä lukee noin 240.000 

suomalaista. Laaja seuraajakatras tuottaa aika usein 

paljon viestejä, jolloin niihin vastaaminen ei ole mah-

dollista.

Sara suunnittelee työnsä ja siihen kuuluvat kam-

panjat kuukausitasolla. Viiden vuoden aikana on 

syntynyt selkeä käsitys, minkälainen yhteistyö-

kumppani kiinnostaa Saraa. Yhteistyökumppanit 

ovat tärkeä osa sosiaalista mediaa, mutta Saran seu-

raajia kiinnostaa se, että siellä Sara jakaa omaa arki-

elämäänsä päivittäin.

KAVERIN KANSSA PT:N JOHDOLLA

Sara Siepin liikuntaan kuuluu kaksi lajia; kuntosali ja 

lenkkeily.

Saralla on kaksi personal traineria - toisen kans-

sa hän treenaa yksin ja toisissa treeneissä hänellä 

on myös mukanaan hyvä ystävä Shirly Karvinen. 

Personal trainerin kanssa treenaaminen on Saralle 

mieluista, koska liikkeet tulee tehtyä silloin oikein 

sekä itse saa olla sen tunnin miettimättä mitään. Voi 

ainoastaan nauttia treenaamisesta ja hyvästä olos-

ta. Personal trainerit Kiira ja Jasmine ovat tuoneet 

treeneihin haastavuutta ja positiivisessa mielessä 

vaihtelevuutta.

-Pyrin treenaamaan salilla kahdesta-kolmeen ker-

taan viikossa.

Saran toinen intohimo liikunnan puolella on lenk-

keily.

- Tuntuu vapauttavalta, kun voi lähteä heti kotio-

velta juoksemaan.

Sara kertoo liikunnan tuovan hänelle hyvää oloa 

kiireisen arjen keskelle.

Jos olet kiinnostunut laaja-alaisesti hyvinvoinnis-

ta, ota Sara Siepin Instagram seurantaan!

@sarasieppi

V
iimeisen parin vuoden ajan on maail-

mantilanne kohdellut kovin niin liikutta-

jia kuin musiikin tekijöitä. Heidi Marjaana 

Mantereen osalta kaksi viime vuotta 

ovat menneet vastavirtaan.

TUNTUA TÄYTYY, MUTTA EI SATTUA

Heidin päälaji liikuttamisen kentässä on pila-

tes. Korona-aikana Heidin lajikirjo laajeni, koska 

Erimover pystyi tarjoamaan sopivasti tunteja, mutta 

ei ainoastaan pilatestunteja.

-Olen kiitollinen, että sain pahimpaan aikaan hy-

vän määrän tunteja viikkokalenteriin. Sen lisäksi si-

jaistin melko paljon, muistelee Heidi.

Heidi lisää, että keväällä oli pakko sanoa, että ai-

van kaikkea ei voi ottaa, koska keho ei palaudu kuor-

masta.

Jo väliotsikko kertoo Heidin tahtotilasta tuottaa 

hyvää ja pitkäaikaiseksi tarkoitettua liikuntaelämys-

tä. 

Keskikehon hallinta on pilateksen sydän: keskike-

hon aktivoinnin ja hallinnan ytimessä ovat lantion 

pohjan lihakset, syvä poikittainen vatsalihas, uloim-

mat ja sisemmät vinot vatsalihakset, suora vatsali-

has sekä multifidus selän puolella.

-Aina olen painottanut niin ohjaajille kuin asiak-

kaille, että oman kehon kuuntelu on tärkeää. Itseään 

tulee haastaa, mutta ei viedä tekemistä liian pitkälle.

-Kun haastan asiakasta sopivasti, useimmiten hän 

palaa seuraavan viikon tunnille.

Ohjaajien osalta Heidi kantaa huolta myös mo-

dernisti palkkaustasosta, sillä kaikkien tavoitteena 

pitäisi olla toimintakykyinen ohjaaja vielä eläkkeel-

läkin.

Yleisesti Heidi näkee pilatestuntien suosion ole-

van kasvussa. Syynä on ainakin yhä stressaavampi 

yhteiskunta ja sen asettamat haasteet.

RUNSAASTI OMAA MUSAA

Heidi Marjaana Mantere on viulunsoiton opettaja, 

jonka sivussa hän esiintyy ja tekee omaa musiikkia.

-Kun opettaminen koronan aikana väheni mer-

kittävästi, jäi aikaa oman musiikin tekemiselle. 

Musiikkia tehtäessä on pystyttävä keskittymään ja 

koronan aikana itselle kalenteriin tuli sopivia aukko-

ja oman musiikin tekemiseen.

Parin viime vuoden aikana on syntynyt 13 uutta 

biisiä. Niihin voi tutustua ja ottaa kuunteluun Heidin 

taiteilijanimi High-D etsinnällä.

HAASTEET

Viime aikoina Heidin suurin huolen aihe on ikäihmis-

ten liikuttamisen haasteet.

-Seniorit on saatava salille. Heille kunnon kehittä-

minen tai ylläpito on tärkeää arkielämän haasteista 

selviämisessä.

-Nuorten osalta olen huomannut viime aikoina 

heidän aktivoituneen ainakin kuntosaliharjoitteluun.

Vanhemmille Heidi laittaa viestiä: Käy testaamas-

sa kuntokeskuksen ja muiden toimijoiden tarjontaa, 

niistä voi löytyä se oma liikuntamuoto.

Sara Sieppi on nimenä monelle tuttu, mutta harvempi kuitenkaan 

tuntee Saraa. Saran tekemisistä parhaan kuvan saa seuraamalla hä-

nen Instagram-tiliään tai Iholla-ohjelmaa, jota hän myös tällä hetkellä 

kuvaa.
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Vertaistietoinen
personal trainer

Wellnessmalli Roosaliina

Suomalaisten personal trainereiden tausta on hyvin moninainen. 

Useimmiten urheilu-uran päättyminen laittaa miettimään tulevaisuut-

ta. Silloin personal trainer urana kuulostaa hyvältä ratkaisulta.

Hyvinvoinnin ja wellnessajattelun viestinviejäksi valitaan vuosittain 

wellnessmalli. Häneltä odotetaan sporttisuuden lisäksi hyviä sosiaali-

sen median taitoja. Vuoden 2021 ja tällä hetkellä hallitseva wellness-

malli on Roosaliina Sunikka.

TEKSTI: ARI KATAJISTO

KUVA: @villemoilanenphoto

TEKSTI: ARI KATAJISTO

KUVA: ERNO NIKOLOV

A
inakin muutama menestyksekäs perso-

nal trainer on saanut oman onnistuneen 

elämäntapamuutoksen jälkeen sysäyk-

sen kouluttaa itseään ja lopulta päätyy 

valmentamaan oman alueen muita elämäntapaa 

muuttavia. Yksi heistä on suomussalmelainen Virve 

Torikka.

TOINEN MINÄ ENERGIAKSI

Virve Torikka oli nuorena aktiivinen harrastaen mm. 

jalkapalloa ja ratsastusta. Ne kuitenkin jäivät yläas-

teen jälkeen.

-Noiden lajien lisäksi tuli harrastettua vähän kaik-

kea, lisää Virve.

Merkonomiopintojen jälkeen ura vei 15 vuoden 

ajaksi kaupan palvelukseen. Siinä sivussa Virve pe-

rusti perheen.

-Nuorimman lapsen odotuksen ja synnytyksen ai-

kana painoni nousi 30 kiloa ja mittari alkoi näyttää 

lähes 120 kiloa. Silloin alkoivat ensimmäisenä polvet 

reakoimaan liialliseen painoon. Yksinkertaisesti olla 

paha olla, muistelee Virve. 

Siitä alkoi Virven hoikentuminen kohden nykyistä 

olotilaa.

-Google on hieno tietopankki. Sieltä löytämiäni 

ohjeita ja vinkkejä kokeilin omassa arjessani. Kuten 

voi arvata, osa toimi, osa ei.

Virven appiukko on nostajamiehiä. Kotiin alettiin 

rakentamaan toimivaa kuntosalia. Virve kertoo, että 

he päivittävät salia aktiivisesti – tänäkin vuonna ap-

piukko rakensi hiihtolaitteen.

Ajan kanssa on Virven koko puolittunut alle 60 ki-

lon luokkaan.

TIETOA TUEKSI

Oman liikunnan pitämiseksi järkevänä, päätti Virve 

neljä vuotta sitten opiskella Trainer4You Personal 

Traineriksi.

-Ei ollut ajatuksissa tehdä valmentamisesta työtä, 

vaan enemmän varmistaa oman ”projektin” pitämi-

nen terveellisellä pohjalla.

Virve kertoo koulutusten olleen tietopitoisia ja hy-

vin motivoivia. 

-Kun kerran pääsin opiskelun makuun, olen nel-

jän vuoden aikana suorittanut myös Trainer4Youn 

ravintovalmentajakoulutuksen ja useampia online-

koulutuksia.

-Suosittelen jokaiselle treenaamisesta tai muuten 

hyvinvoinnista kiinnostuneille Trainr4You Personal 

Trainer -koulutusta. Se on jokaisen euron arvoinen. 

VALMENTAMAAN

Facebookissa Virve on pitänyt omaa sivustoa jo 

vuodesta 2009. Henkilökohtaisten asioiden postaa-

minen on ollut hänelle arkea. 

Myös oma elämäntapamuutos on ollut osa face-

bookarkea. 

- Kun omassa muodossani alkoi näkyä selkeitä 

muutoksia positiiviseen suuntaan, alkoivat kainuu-

laiset kyselemään, miten olen saanut hienot tulok-

set. 

Vuonna 2019 Virve Torikka perusti PT-Virve toi-

minimen, kun kysyntää avulle alkoi muodostua tar-

peeksi.

Nyt Virven elämäntapamuutoksen löydettyä ti-

lansa, on hänen olotilansa merkittävästi parantunut 

ja ennen kaikkea arjessa jaksaminen on hyvä.

-Valmentamisesta tuli hieman sattumalta työ, jos-

ta todella nautin.

KOLMEN KUNNAN ALUEELLA

PT-Virven toiminta-alueeksi on muodostunut kol-

me kuntaa: Suomussalmi, Puolanka ja Taivalkoski. 

Niiden alueella asuu noin 13500 henkilöä.

-”Työmatkani” on usein noin 50 kilometrin pitui-

nen. Pyrin aina pyhittämään päivän yhdelle kunnal-

le ja isomman ajan vietän Suomussalmella, mikä on 

kunnista selkeästi suurin.

Virve Torikka kertoo, että hän on löytänyt hyvät 

yhteistyökumppanit kunnissa. Puolangalla juuri ra-

kennettiin uusi kuntosali, joka on saanut paikkakun-

talaiset liikkeelle.

Taivalkoskella Kunto Nevan kuntosali toimii 

Virven kiintopisteenä.

ELÄMÄNTAPAMUUTOS KIINNOSTAA

PT-Virven päätuote on elämäntapamuutos. Osa asi-

akkaista on myös kilpaurheilijoita ja mukana on mm. 

pelastusopistoon pyrkiviä.

-Näyttää siltä, että kaikkialla on tarvetta terveelli-

semmälle elämäntavalle.

Virve kertoo, että hänen asiakkuutensa ovat eri 

pituisia: joillekin kolmen kuukauden valmennus an-

taa eväät parempaa arkeen, osalla pitempiä. Hänen 

pisin asiakkuutensa alkoi neljä vuotta sitten koko 

toiminnan alkuaikoina.

-Korona-aika myös täällä muutti toimintatapoja, 

mutta nyt ollaan palaamassa vahvasti kasvotusten 

tehtävään valmentamiseen.

-Työtilanne näyttää hyvältä ja sen eteen tulen te-

kemään töitä tulevaisuudessa, että se sellaisena py-

syykin. Personal Training ala on kuitenkin aika lap-

senkengissä vielä Suomessa ja haluan olla muka-

na kehittämässä sitä. Kaikki mahdolliset yhteistyöt 

kiinnostavat tähän alaan liittyen ja olen valmis sat-

saamaan paljon urani eteen. 

R
oosaliinassa elää sisällä seikkailija. 

Ulkomailla työskentely ja uusiin olosuh-

teisiin tutustuminen on hänellä lähellä sy-

däntä.

-Koulujen jälkeen lähdin Australiaan, jossa vietin 

aikaa, tutustuin paikalliseen elämään ja tein erilaisia 

töitä. Vuoden vierailun jälkeen matkani suuntautui 

Aasiaan. 

Viimeinen etappi ennen koronaa oli Uusi-Seelanti. 

Siellä Roosaliinaa kiinnosti luonto, englannin kieli ja 

mahdollisuus työskennellä.

- Tulin Suomeen, kun korona oli jo alkanut. Halusin 

tulla moikkaamaan perhettä, mutta jäin jumiin 

Suomeen koronan takia.

WELLNESSMALLIKISA

Kun Roosaliina tunsi jääneensä jumiin Suomeen, hän 

mietti mitä tehdä. Yksi mielenkiintoinen tapahtuma 

tuntui olevan Wellnessmallikilpailu.

-Se kuulosti hyvän mielen kisalta!

Roosaliina on aina ollut liikunnallinen. 

Fysioterapeuttina toimivan äidin kautta Roosaliina 

nuorempana Kokemäellä vietiin urheilemaan. 

Liikunta ja hyvinvointi ovat olleet tärkeä osa minua 

koko elämäni ajan.

-Koin pitkään monissa tilanteissa kuulumattomuu-

den tunnetta, mutta osallistuttuani Wellnessmalli 

-kilpailuun minusta tuntui, että olin tullut kotiin.

 Yhteisöllisyys sekä samanhenkiset ihmiset teki-

vät koko Wellnessmalli -kisakaudesta ikimuistoisen. 

Kisa rohkaisi minua perustamaan oman podcastin 

sekä etenemään omalla someurallani.

Roosaliinalla on todettu ADHD, mikä usein moni-

mutkaistaa elämää.

-Haluan kertoa kaikille muille oireileville, että elä-

mässä pystyy pärjäämään. Kaiken ei tarvitse men-

nä perinteisiä reittejä – itsekin löysin oman tapani 

seikkailujeni jälkeen Wellnessmalli-kilpailun myöstä.

KIIREINEN LÄHITULEVAISUUS

Roosaliina Sunikalle sosiaalinen media on ollut ak-

tiivinen paikka jo pitempään. Viime aikoina tärkeim-

miksi alustoiksi ovat muotoutuneet Instagram, jos-

sa Roosaliinalla on 7 500 seuraajaa, ja TikTok 3 000 

seuraajan myötä.

-Olen tuottanut myös podcasteja ja nyt ovat tau-

olla. Mietinnässä on uuden podcastin tekeminen, li-

sää Roosaliina.

Sisällöllistä osaamista Roosaliina on hake-

nut mm. personal training – ja Trainer4You 

Ravintovalmentajakoulutuksista.

-Ne ovat tuoneet itseluottamusta omaan tekemi-

seen. Varmuus omasta osaamisesta on varmasti kai-

kille tärkeää.

Tärkeä työviikon osa on tankotanssivalmennus 

Rock the Pole -salilla Helsingin Kluuvissa.

Roosaliinan seuraajat ovat 25–35-vuotiaita naisia. 

Roosaliinalla on työn alla uusi projekti ensi vuo-

delle ja tällä hetkellä sen suunnitteleminen pitää kii-

reisenä. Kiirettä lisää myös nettisivujen uudistami-

nen.

-Suunnittelen uusia kuvioita, joissa kokemuksillani 

olisi merkitystä.

Vanha harrastus, tankotanssi, on aktiivisesti mu-

kana Roosaliinan viikossa.

Roosaliina näkee, että kaikkea ei voi tehdä yksin 

Wellnessmalli -kilpailu on Suomen suosituin ja raikkain hyvinvointikilpailu, jossa haemme seuraavaa so-

metähteä ja hyvinvointimallia!

Haemme hyvät elämäntavat ja positiivisen ajattelumaailman omaavaa valovoimaista persoonaa, joka 

on rohkea ja loistava esikuva kaiken ikäisille.

Wellnessmalli tulee toimimaan hyvinvointialan vaikuttajana sekä sosiaalisessa, että perinteisessä medi-

assa. Sporttisuus ja iloinen elämänasenne huokuu nykyajan Wellnessmallista. 

Wellnessmalli -finalistit pääsevät tekemään yhteistyötä ja verkostoitumaan ajankohtaisten brändien se-

kä yritysten kanssa. Kisakauden aikana finalisteille järjestetään myös monenlaisia kuvauksia, sosiaalisen 

median koulutusta, showtreenejä, tapahtumia sekä inspiroivia puhujia.

Tämän kaiken lisäksi Wellnessmalli 2022 -kilpailun voittaja tulee tänäkin vuonna pääsemään FIT-lehden 

kansikuvauksiin sekä valitsemansa henkilön kanssa We Love Cruises tarjoamalle All Inclusive Karibian ris-

teilylle! Koko kärkikolmikolle on luvassa huikeat tuotepalkinnot.

Vuoden 2022 Wellnessmalli -haku on päättynyt. Seuraava haku keväällä 2023.

Seuraa myös somessa: @wellnessmalli.fi

vaan tiimin kera:

-Parasta on se, että ympärilläni on kannustava tii-

mi ja voimme yhdessä tehdä unelmistamme totta!

@roosaliina_
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TEKSTI: KAPTEENI LitM, VÄITÖSKIRJATUTKIJA VILLE ISOLA

MAAVOIMIEN ESIKUNNAN KOULUTUSOSASTO, MAAVOIMIEN LIIKUNTAPÄÄLLIKKÖ

KUVAT: PUOLUSTUSVOIMAT

Reserviläinen, pidä huolta 

kunnostasi!
Puolustusvoimien fyysisen koulutuksen päämääränä on kouluttaa 

sodan ajan henkilöstöä siten, että he kykenevät täyttämään fyysisten 

valmiuksien puolesta heille suunnitellut tehtävät.

F
yysisen koulutuksen tavoitteena on ylläpi-

tää ja kehittää henkilöstön kykyä huoleh-

tia omasta ja joukkonsa taistelukunnosta. 

Varusmiehille ja reserviläisille laaditut uu-

det kokonaisvaltaisen toimintakykykoulutusohjel-

mat vastaavat nykypäivän ja tulevaisuuden haastei-

siin.

NYKYAIKAINEN TAISTELUKENTTÄ 

EDELLYTTÄÄ SOTILAALTA 

ENTISTÄ ENEMMÄN VOIMAA

Taistelukenttä on muuttunut viime vuosina entistä 

monimuotoisemmaksi, kiivaammaksi ja epäsymmet-

riseksi, mikä edellyttää sotilailta hyvää fyysistä ja 

psyykkistä toimintakykyä. Taistelut ovat siirtyneet 

yhä enemmän metsätaistelujen sijaan asutuskes-

kuksiin. Taistelutilanteet ovat lyhyitä ja intensiivisiä, 

mikä vaatii sotilaalta esteiden ylittämistä ja kiipeä-

mistä, juoksupyrähdyksiä sekä ryömimistä painavi-

en taakkojen kanssa rakennetulla alueella. 

Nykyaikainen sodankäynti on lisännyt erityisesti 

voimaominaisuuksien tärkeyttä taisteluvarustuksen 

painon nousun sekä taistelukentän luonteen muu-

toksen vuoksi. Sotilaan on tehtävässään suoriu-

duttava voimaa vaativista suorituksista kuten haa-

voittuneen evakuoinnista ja raskaan henkilökohtai-

sen sekä ryhmäkohtaisen materiaalin käsittelystä. 

Näiden suoritusten epäonnistuminen voi vaarantaa 

joukolle annetun tehtävän toteutumisen sekä jopa 

oman tai muiden sotilaiden hengen. Sotilaan henki-

lökohtainen taisteluvarustus voi painaa lähes jopa 

40–60 kilogrammaa. Nykyaikaisen taistelukentän 

fyysisen toimintakyvyn vaatimukset edellyttävät 

sotilaalta monipuolisia ominaisuuksia; aerobista ja 

anaerobista suorituskykyä, maksimi- ja nopeusvoi-

maa sekä lihaskestävyyttä.

UUSI KOULUTUSOHJELMA 

VASTAA TARPEESEEN

Alakoululaisten kestävyyskunto on heikentynyt ta-

saisesti viimeisen viiden vuoden aikana sekä vastaa-

vaa on ollut havaittavissa useamman vuosikymmen 

ajan palvelukseen astuvien varusmiesten kuntotes-

teistä. Puolestaan vajaa puolet reserviläisistä on si-

joituskelpoisia sodanajan tehtäviin fyysisen toimin-

takykynsä osalta viimeisimmän tutkimuksen mu-

kaan.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry (MPK) on ot-

tanut viime vuonna käyttöön uuden fyysisen toi-

mintakyvyn koulutusohjelman, joka perustuu vuon-

na 2020 uudistuneeseen varusmiesten liikuntakou-

lutukseen Puolustusvoimissa. Koulutusohjelman 

tavoitteena on tuottaa Puolustusvoimien ja 

Rajavartiolaitoksen reserviin ja paikallisjoukkoi-

hin suorituskykyisiä johtajia ja taistelijoita, jot-

ka omaavat fyysiseltä toimintakyvyltään ja liikun-

tataidoiltaan riittävät tiedot ja taidot selviytyäk-

seen heille suunnitelluista sodan ajan tehtävistään. 
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Lisäksi tavoitteena on kannustaa reserviläisiä ja 

kansalaisia elinikäiseen liikunnan harrastamiseen. 

Koulutusohjelman jalkauttamiseen piireissä ja maa-

kunnissa pyritään rekrytoimaan riittävä määrä va-

paaehtoisia liikunta-alan osaajia ja kuntotestaajia. 

Jokaiseen piiriin on rekrytoitu liikunta-alan perus-

koulutuksen saanut liikuntapäällikkö, joka johtaa 

paikallisesti Fyysisen toimintakyvyn koulutusohjel-

maa. Tutustu paikalliseen MPK:n liikuntatarjontaan 

osoitteessa: https://www.mpk.fi/

LIIKU OMALLA TAVALLASI, 

JOKA PÄIVÄ!

Uudistuneessa reserviläisten ja varusmiesten liikun-

takoulutuksessa fyysisen toimintakyvyn koulutus-

ohjelmassa keskiössä ovat voima- ja kestävyyso-

minaisuuksien kehittäminen. Voimaharjoittelu yl-

läpitää tasapainoa, liikkuvuutta, vahvistaa luustoa 

ja parantaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kun-

toa sekä muokkaa tehokkaasti kehonkoostumusta.  

Kestävyysharjoittelu puolestaan kehittää sotilaan 

harjoitettavuutta, joka mahdollistaa minkä tahan-

sa ominaisuuden kehittämisen, niin sanotusti kykyä 

harjoitella. Hyvät kestävyysominaisuudet mahdol-

listavat kovatehoisen harjoittelun mutta myös har-

joituksesta palautumisen.

Säännöllinen fyysinen harjoittelu on sotilaan 

fyysisen kunnon ylläpidon ja kehittämisen kannal-

ta välttämätöntä. Se luo samalla myös sotilaallisia 

valmiuksia. Fyysisen toimintakyvyn kehittämiseksi 

harjoittelun tulee olla monipuolista ja harjoitusohjel-

man tulee vaihtua riittävän usein sekä nousujohtei-

suus tulee toteutua. Terveyden ylläpitämisen kan-

nalta sydämen sykettä kohottavaa, reipasta liikettä 

tulisi tulla vähintään 2 tuntia ja 30 minuuttia viikos-

sa tai rasittavaa liikkumista 1 tunti ja 15 minuuttia. 

Voimaharjoittelua olisi hyvä harjoittaa ainakin kaksi 

kertaa viikossa. Tärkeintä on löytää oma tapa liik-

kua, sillä kaikki liike lasketaan. Reserviläinen, liiku 

siis omalla tavallasi, joka päivä!

Puolustusvoimien MarsMars-älypuhelinsovellus 

tarjoaa äärimmäisen hyvän tavan seurata omaa har-

joittelun etenemistä ja kehittymistä. Sovelluksesta 

löydät myös harjoitusohjelmia joko kestävyys- ja tai 

voimaominaisuuksien kehittämiseksi. Haastaankin 

jokaista reserviläistä lataamaan itselleen ilmaisen 

Puolustusvoimien MarsMars-älypuhelinsovelluksen 

puhelimeen, ja sen avulla kehittämään sekä ylläpitä-

mään omia sotilaallisia valmiuksia! MarsMars löytyy 

Android- ja iOS-puhelimien sovelluskaupoista.

Kirjoittaja, kapteeni LitM, väitöskirjatutkija Ville 

Isola palvelee Maavoimien esikunnan koulutusosas-

tolla Maavoimien liikuntapäällikkönä



Nopeusvoimaa arkeen
Kuntokeskukset tarjoavat ryhmäliikkujilleen monipuolisen kattauksen 

erityyppisiä tunteja lempeistä kehonhuoltotunneista aina sykettä voi-

makkaasti kohottaviin raskaampiin tunteihin.

TEKSTI JA MALLI: JIRI PITKÄNEN KUVAT: TANJA VAAKANAINEN

K
untokeskukset tarjoavat ryhmäliikkujil-

leen monipuolisen kattauksen erityyp-

pisiä tunteja lempeistä kehonhuoltotun-

neista aina sykettä voimakkaasti kohotta-

viin raskaampiin tunteihin.

Usein nopeusvoima nähdään urheilijoiden tapana 

saada voima käyttöön maksimaalisesti repäisevässä 

tilanteessa kuten esimerkiksi keihäänheitossa.

Nopealla voimantuotolla on keskeinen merkitys 

useiden arkipäiväisten toimintojen kannalta. Sujuva 

liikkuminen ja tasapainon säilyttäminen yllättävissä 

tilanteissa edellyttävät kykyä tuottaa voimaa no-

peasti. Voima ja erityisesti voimantuottonopeus on 

tärkeässä asemassa, kun tasapaino menetetään ja 

kaatuminen pitää pysäyttää. Horjahtaessa voimaa 

tulee pystyä tuottamaan riittävän nopeasti asen-

1  
KYYKKYHYPPY KÄSIPAINOILLA

• Aloita liike ryhdikkäästä seisoma-asennosta. Pidä käsipainot käsissä ja kädet suorina. 

• Vedä keuhkot täyteen ilmaa, jännitä keskivartalon lihakset ja laskeudu hieman kyykkyyn

• Ponnista kohtisuoraan ylöspäin niin räjähtävästi kuin pystyt

• Laskeudu pehmeästi polvista joustaen

• Hengitä rauhassa muutaman kerran ja valmistaudu seuraavaan toistoon

• Vaihtoehtoinen liike: kyykky ilman ponnistusvaihetta. Liikkeen nopeus tärkein tekijä.

2
KUNTOPALLO SMASH

• Ota kuntopallo käsien väliin ja nosta rinnalle

• Seiso tukevassa ja ryhdikkäässä asennossa

• Vie pallo yhdellä liikkeellä suorille käsille ja taivuta vartaloa taaksepäin. Voit ajatella vartaloa jousena, joka tuottaa palloon voiman

• Heitä pallo lattiaan suoraan jalkojesi eteen

• Muista, että liikkeen pitää olla niin nopea, kuin mahdollista.

4
PONNISTUS ETEENPÄIN

• Valitse boksi, jonka päällä istuessa olet noin 90 asteen kyykkysyvyydessä

• Ota keuhkot täyteen ja jännitä lihakset

• Ota vauhtia ponnistukseen nostamalla ensin jalkapohjat irti lattiasta ja nojaamalla taaksepäin

• Nouse istuma-asennosta räjähtävästi ylös ja jatka liikettä ponnistamalla eteenpäin mahdollisimman pitkälle

• Rytmitä liikettä käsillä

1A 1B 1C

2A

2B

2C

3A 3B

5
KUMINAUHA AVUSTETTU PONNISTUS YLÖSPÄIN

• Aseta kuminauha kiinni leuanvetotankoon

• Ota käsillä tukevasti kiinni kuminauhan yläosasta. Tarkoituksena on se, että kuminauha avustaa ponnistamaan korkeammalle

• Aseta jalat peräkkäin, kuten askelkyykyissä

• Ota keuhkot täyteen ja ponnista niin lujaa ylöspäin kuin pystyt

• Hengitä muutaman kerran ja keskity seuraavaan toistoon

• Vaihtoehtoinen liike: Kuminauha avustettu ponnistus ylöspäin jalat vierekkäin (normaali tasajalkahyppy)

3
KUNTOPALLON HEITTO VARTALON KIERROLLA

• Asetu seisomaan rintamasuunta seinää kohti

• Ota tukeva asento ja nosta pallo kahdella kädellä vartalon eteen

• Vie pallo pitkälle vartalon sivulle

• Heitä pallo suoraan eteenpäin seinään. Mikäli treenipaikassasi ei ole pallonheittoseinää käytössä, niin voit heittää pallon myös eteenpäin lattialle.

• Muista, että voimantuotto lähtee koko vartalosta

4A 4B 4C

5B 5C5A

toa korjaavien liikkeiden aikaansaamiseksi. Tämä on 

hyvin olennaista, koska esimerkiksi valtaosa ikään-

tyvien tapaturmista on kaatumisia. Tasapainon ja 

sujuvan liikkumisen lisäksi nopeusvoiman heikke-

nemisen vaikutukset näkyvät mm. kävelynopeu-

den hidastumisena ja askelpituuden lyhenemisenä. 

Toiminta- ja liikkumiskyvyn kannalta nopeusvoiman 

heikkeneminen on siis myrkkyä.

Nopeusvoimaharjoittelu yhtenä viikon harjoituk-

sena sopii ainakin ikääntyville ja muuten äkkinäisiä 

liikkeitä tekemään joutuville. 

Nuoremmille 1-2 nopeusvoimaliikettä pari kertaa 

viikossa yhdistettynä muuhun treeniin voi olla hyvä 

ohjeistus. Monissa harrastuksissa ei ole pahaksi, jos 

pääsee liikkeelle sutjakasti.

KUINKA HARJOITUS SUORITETAAN: 

1. Suorita jokaista liikettä 3-5 sarjaa

2. Jokaisessa sarjassa 5 toistoa

3. Sarjojen välillä palautumisajan tulisi olla 2-5 minuuttia (uusi sarja vasta kun täysin palautunut edellisestä)

4. Mikäli sinulla ei ole kokemusta nopeusvoimaharjoittelusta niin suosittelen aloittamaan hyvin maltillisilla kuormilla ja keskittymään liikkeen nopeuteen ja räjäh-

tävyyteen

5. Suorita harjoitus aina hyvin levänneenä. Nopeutta et voi kehittää väsyneenä, joten ajoita harjoitus esimerkiksi viikon ensimmäiseksi harjoitukseksi.

6. Suorita jokainen liike ”yksi toisto kerrallaan”. Jokaisen toiston jälkeen on suotavaa pitää hetken hengähdystauko.

7. Laatu ratkaisee, joten keskity tekemään jokainen toisto niin kovaa kuin ikinä pystyt.

TREENI TREENI K&F  1110  K&F10  K&F



Millä reseptillä omiin 
tavoitteisiin?

Meillä jokaisella on taatusti elämän eri osa-alueilla tavoitteita mitä 

haluamme tai haluaisimme saavuttaa. Jotkut näistä tavoitteista kul-

keutuu määrätietoiseen toteutukseen vaivatta, kun taas toiset tavoit-

teet tuntuvat pysyttelevän visusti sopivan välimatkan ja ponnistelun 

päässä.

TEKSTI: MIKKO PAUNONEN

S
iihen, että saavutamme tai toteutamme toi-

mintaa kohti tavoitettamme, riippuu monis-

ta eri syistä, samoin kuin se ettemme saa-

vuta tai edes juurikaan ala työskennellä ta-

voitteemme eteen.

Syitä tähän voi olla mm.:

• Arvot - onko tavoite minulle tärkeä, oikeasti? 

Missä kohdalla arvoasteikkoa kyseinen tavoite 

majailee?

• Motivaatio - motiivit ja syyt miksi teet mitä 

teet? 

• Tieto - onko ongelma esim. siinä, ettet tiedä, 

kuinka tulisi aloittaa tai mitä tavoite spesifisti 

vaatii?

• Tahto - mitä olet valmis tekemään saavuttaak-

sesi tavoitteen? Ja miksi se on niin tärkeää si-

nulle?

Halusin ottaa tämän pienen psyykkisen puolen 

pika-sparrauksen sinulle, koska se on tärkeä osa re-

septin toteutumiselle. Autan nyt sinua tieto osa-alu-

eessa hieman, mitä eri esimerkkitavoitteissa olisi fik-

sua ottaa huomioon?

Muista silti, että nämä ovat ohjeellisia suuntavii-

voja, ei absoluuttisia. Mutta kuitenkin antamassa 

hieman ajatusta siihen, kuinka paljon/usein tulisi tä-

hän panostaa ja millä metodeilla tekeminen olisi ta-

voitteen mukaista.

Otin nyt neljä hieman erilaista tavoitetta, johon 

listasin mitä fyysisten ominaisuuksien painopisteitä 

näissä olisi tärkeää huomioida:

1. PAINONPUDOTUS/KIINTEYTYMINEN

Tämä on ehkä yksi yleisimpiä tavoitteita mikä liittyy 

kuntoiluprojekteihin ja kehon koostumukseen

Tsekkaa siis nämä:

• Siivoa ruokavaliostasi herkut, keskity kokkaa-

maan itse ja opettelemaan säännöllinen ateria-

rytmi

• Panosta arkiaktiivisuuteen ja hanki päivääsi 

aktiivisia hetkiä pitkin päivää

• Sisällytä viikkoosi kuntotason mukaan 2–4 har-

joituskertaa, joissa yhdistyisi pääosin matala-

tehoinen aerobinen harjoittelu puolesta tun-

nista aina reiluun tuntiin, sekä napakka koko 

kehoa kuormittava lihaskuntoharjoittelu. 

Mausta menoa joka toinen viikko reippaam-

malla lyhyellä intervalli treenillä. Esim. por-

rastreeni tai kävely-hölkkä-juoksu -yhdistel-

mällä.

• Huolehdi laadukkaasta unesta, sillä se on ke-

hon hormonitasapainon, sokeriaineenvaihdun-

nan, palautumisen ynnä monen muun perusta.

2. LIHASMASSAN LISÄÄMINEN

• Laadukas ja riittävä energiansaanti on lihas-

massan kasvattamiselle välttämätöntä yhdis-

tettynä sopivasti ylikuormittavaan voimahar-

joitteluun.

Muista siis varmistaa viikkoon ns. plussakalori-

päiviä, jolloin söisit hieman yli kulutuksen (käy-

dä tarvittaessa energiantarvelaskuria sekä 

ruokapäiväkirjaa tarkentamaan arviota)

• Löydä itsesi salilta rautojen parista minimis-

sään 2 kertaa viikossa (aloittelija alussa), mut-

ta mieluiten 3–5 kertaa viikossa (kokenut har-

joittelija).

• Haarukoi toistomäärät 8–15 toiston väliin suu-

rimmalta osin liikkeitä. Suosi moninivelliikkeitä 

ja täydennä treeniä loppuun eristävillä täsmä-

lääkkeillä.

• Panosta palautumiseen, sillä kunto ja lihas kas-

vaa levossa. Muista, että enempi ja kovempi ei 

aina ole parempi. Eli pidä lepo-/kevennysviik-

koja joka kolmas viikko tai tarvittaessa hieman 

tiheämmin.

3. LIIKKUVUUDEN PARANTAMINEN

Parempi liikkuvuus ja elastisuus parantaa nivelten ja 

koko tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointia, sekä en-

naltaehkäisee loukkaantumisia siinä missä parantu-

nut lihaskunto.

- Kalenteroi viikkoon joka päivälle muutaman liik-

keen rutiini minkä teet vähintään kerran päivässä. 

Tarkoitus ei ole tällä "pakottaa" kehoa ylivenymään 

vaan enemmänkin sopivasti haastaa vierailemaan 

liikkeiden äärialueilla.

Kokeile esim. riippua muutaman kerran päiväs-

sä, jolla parannat olkanivelen liikkuvuutta, sekä an-

nat selkärangalle aimoannoksen hyvää "ilmaamista". 

Yhdistä venytykseen rento hengitysrytmi, jolla tuot 

kaivattua rentoutta tekemiseen.

Muista, netti on pullollaan loistavia liikkuvuushar-

joitteita, joita voit hyödyntää ideoinnissa.

4. TASAPAINON JA LIIKETAIDON 

PARANTAMINEN

Tämä saattaa tuntua nyt melko oudoltakin ajatus-

heitolta, mitä yllä olevien sulkujen sisällä lukee ja en 

nyt lähde tuota avaamaan syvällisemmin jo artikke-

lin kohtuullisen mitan säilyttääkseni. Mutta voin vih-

jata, että mm. tasapaino (vestibulaari), sekä näkö-

havainto (visuaalinen) järjestelmä ovat todella kes-

keisiä, kun tarkastelemme yksilön kykyä hahmottaa 

ympäristöä ja muodostaa liikkumisstrategioita.

Näiden mekanismien harjoittaminen on parhaim-

millaan todella helppoa ja myös hauskaa ja voi tuoda 

melko välittömiäkin hyötyjä. 

Kysynkin sinulta seuraavaksi, oletko milloin vii-

meksi kiikkunut, tehnyt kuperkeikan tai usean pe-

räjälkeen, ollut lasten leikkipuiston pyörivässä "ka-

rusellissa" tai kopitellut palloa vain toinen silmä auki 

ollen?

Tai jopa niin, että kirjoitat tennispalloon tussilla 

muutaman kirjaimen, sekä numeron eri puolille pal-

loa ja kopittelet sitä niin, että sinun täytyisi nähdä 

viime hetkellä se kirjain, mikä kiinniottaessa on käm-

mentäsi vasten. Havainnoiden sitä joko kahdella tai 

yhdellä silmällä kerrallaan.

Jos et, niin haastan sinut kokeilemaan jotain, tai 

vaikka kaikkia noista. Mutta ota maltilla, jos esim. 

tiedät tulevasi huonovointiseksi jo pienestä pyöri-

misestä. Aloita vähästä ja lisää kerta kerran jälkeen. 

Kiinnitä huomiota mitä matkanvarrella muuttuu ja 

kuinka kehityt.

Totta kai noiden lisäksi yhden jalan seisonnat, 

suunnanmuutos harjoitukset, kiihdytys-jarrutus-

kiihdytys -juoksut, rytmiikkaharjoitteet yms. ottaen 

säännölliseen harjoitteluun lisää paljon kapasiteet-

tia.

Toivottavasti sait ajatuksia ja oivalluksia kokeilta-

vaksi omaan arkeesi.

Ota reseptivihko esille ja luo oma mestariannoksesi!

Hyvä olo kotiin!
Korona-aikana on lähes jokainen meistä joutunut miettimään oman 

liikuntakalenterinsa uusiksi. Lisääntynyt etätyön tekeminen toi yhtä-

löön lisähaasteen, kun työpaikan lähellä sijaitseva kuntosali ei ehkä 

enää ollutkaan työmatkan varrella. Lisäksi saleille tuli rajoituksia ja 

jopa sulkuja.

TEKSTI: ARI KATAJISTO KUVAT: OLOWORKS

K
aikesta tästä johtuen etäliikunnasta ne-

tin välityksellä on tullut yhä useammalle 

meistä toimiva mahdollisuus jatkaa moni-

puolista liikuntaharrastusta turvallisesti ja 

vaivattomasti.

RATKAISUNA ETÄLIIKUNTAKESKUS 

OLO.FIT 

Oululainen OloWorks kuunteli asiakkaiden toiveita 

ja lanseerasi etäliikuntakeskus olo.fit-palvelun, jonka 

ansioista jokainen meistä voi harrastaa monipuolista 

liikuntaa kotioloissa.

-Koronan ”ansiosta” Suomi otti vahvan digiloikan 

ja ihmiset oppivat nopeasti hyödyntämään etäpal-

veluita, mikä mahdollisti liikuntapalvelun tarjoami-

sen netin välityksellä, kertoo olo.fit-palvelun koordi-

naattori Anne Merihaara.

Anne Merihaara kertoo, että vaikka olo.fit:n studio 

sijaitsee fyysisesti Oulussa, niin sisältöä tuotetaan 

myös esim. Helsingistä. Uudenlainen toimintamalli 

mahdollistaa tunnettujen ammattilaisten ja huippu-

ohjaajien mukanaolon ajasta ja paikasta riippumat-

ta. olo.fit-ohjaajia on tällä hetkellä noin 15, mikä ta-

kaa monipuolisen, laadukkaan ja jatkuvasti vaihtu-

van tuoreen sisällön. 

Anne Merihaaran mukaan laadukas liikuntasisältö 

vaatii myös laadukkaan tekniikan ja taustajärjestel-

mät. Ja juuri tähän on olo.fit:ssa panostettu niin, et-

tä treenien musiikit ja taustat sekä teemat vaihtuvat 

jatkuvasti. 

Ja kun sekä sisältö että tekniikka ovat kunnossa, 

niin Anne Merihaaran mukaan on ollut hieno huo-

mata, että kerran olo.fit-palvelun käytön aloittaneet 

pysyvät asiakkaina pitkään. Anne myös kertoo, että 

olo.fit:ssä on saatu erityistä kiitosta siitä, että pal-

velu on helppo ottaa käyttöön, palvelu on selkeä. 

Lisäksi olo.fit-palvelun hintaa suhteessa sisältöön ja 

laatuun on pidetty erinomaisena. 

OLO.FIT:SSÄ MONIPUOLINEN 

TARJONTA

Etäliikuntakeskus olo.fit:n koordinaattori Anne 

Merihaaran mukaan olo.fit-asiakkaat usein kertovat, 

että olo.fit-palvelu ei juurikaan ole korvannut perin-

teisellä salilla käyntiä, vaan tuonut joustavuutta har-

rastamiseen ja lisännyt kokonaisliikunnan määrää. 

olo.fit-palvelun tarjontaan kuuluu ryhmäliikun-

nan lisäksi asiakkaiden toivomaa kuntosalityyp-

pistä liikuntaa, kehonhuoltoa ja 60+ -tunteja. 

Ryhmäliikuntakanava sisältää monipuolisen valikoi-

man erilaisia aerobisia harjoitteita, lihasvoimatree-

nejä ja tanssillisia tunteja. Kuntosalikanavalla kes-

kitytään erityisesti lihasvoimaan- ja kestävyyteen 

sekä erilaisiin toiminnallisiin- ja liikkuvuusharjoituk-

siin. Kehonhuoltokanavan tunneilla ylläpidetään ja 

lisätään kehon liikkuvuutta ja notkeutta. 60+ -tunnit 

kehittävät ikääntyvän kehon kestävyyttä, lihaskun-

toa ja tasapainoa.

Anne Merihaara olo.fi:tstä kertoo, että tällä het-

kellä olo.fit-kirjastosta löytyy jo yli 500 ohjattua lii-

kuntatuntia ja että olo.fit:n studioilla tuotetaan päi-

vittäin uutta sisältöä, jota päivitetään säännöllisesti 

olo.fit:n eri kanaville.

OLO.FIT HELPPO ALOITTAA

Etäliikuntakeskus olo.fit:n koordinaattori Anne 

Merihaaran mukaan olo.fit-asiakkaaksi ryhtyminen 

on tehty helpoksi ja edulliseksi, lisäksi asiakkaiden 

toiveesta palvelu ei sido käyttäjiään pitkiin sopi-

muksiin. Palvelua voi kokeilla viikon ajan maksutta, 

ja houkuttelemalla kavereita asiakkaiksi, saa palve-

lun entistä edullisemmin. 

olo.fit-palveluun pääset tutustumaan ja maksut-

toman kokeilun aloittamaan osoitteessa www.olo.

fit. Tietyillä liikuntatunneilla tarvittavat apuväli-

neetkin saat hankittua todella edullisesti olo.fit:n 

verkkokaupasta. Anne Merihaara ja koko olo.fit-tii-

mi toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi moni-

puolisen etäliikunnan pariin!
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Loppuelämän ohjelmointi

Kouluttaudu ja varmista 
työpaikka

Mistä aloittaa? Puhumalla itselleen totta. Yleisin virhe on aloittaa liian 

kovaa, palata tauon jälkeen samaan toimimattomaan kokonaisuuteen 

tai keskittyä epäolennaisuuksiin sen sijaan, että puntaroitaisiin omaan 

elämäntilanteeseen toimivaa ratkaisua. 

ELIXIA-kuntokeskusketju ja koulutusyhtiö Trainer4You Oy aloittivat 

keväällä yhteistyön, joka tuottaa ELIXIA:lle osaavia Auktorisoituja 

Personal Trainereita.

TEKSTI: EMMI LOHVA

O
nko sinulla lapsia, joilla on esimerkiksi 

haasteita nukkumisen tai sairastelukier-

teen kanssa? Onko puoliso yrittäjä, joka 

painaa pitkää päivää sinun huolehtiessa 

arjen askareista? Onko työpaikalla henkilöstövajaus-

ta ja tehtävät kaatuvat niskaasi? Milloin olet viimek-

si herännyt aamulla virkeänä ja ollut täynnä tarmoa? 

Stressikuorman ollessa korkea ja yöunen palaut-

tavuuden ollessa heikkoa, on turha keskittyä pel-

kästään siihen, että mikä treenijako palvelee omaa 

tavoitetta parhaiten. 

Törmään usein mielikuvaan, että tulisi olla x-mää-

rä viikossa aikaa treeneille, noudattaa kiveen hakat-

tua ruokavaliota tai kotoa pitäisi löytyä tuliterästä 

tehosekoittimesta lähtien kaikki omaa tavoitetta 

tukemaan. En ihmettele lainkaan, että moni lykkää 

aloitusta, sillä harvalta löytyy moiseen muutokseen 

resursseja ainakaan pidemmällä tähtäimellä. 

Mikäli tavoitteesi on alkaa käymään kuntosalilla 

pitkän tauon jälkeen niin kannattaa aloittaa maltilla. 

Voisiko kohdallasi toimia 1–2 treenikertaa viikossa, 

ainakin alkuun? 

MOTIVAATIO HIIPUU JATKUVASTI?

Voisi olla paikallaan tarkastella, että mikä sen voisi 

aiheuttaa. 

Teetkö liikaa omiin voimavaroihin ja resursseihin 

nähden? Mikäli stressikuorma arjesta on huomat-

tava, yöunet olleet katkonaiset jo pidempään ja sa-

litreenin sijaan tekisi mieli tilata Woltilla kilo karkkia 

kotisohvalle, niin pysähtyisin hetkeksi miettimään 

kokonaiskuormitusta. Oletko jatkuvasti väsynyt tai 

ärtynyt? Tuntuvatko päivät lähinnä selviytymiseltä? 

Nipistätkö jatkuvasti energiansaannistasi?

Olen ylipäätään pohtinut kysymystä, että mik-

si aina tavoitellaan määrällisesti mahdollisimman 

paljon? Lopputuloksen kannalta olisi oleellisempaa 

tavoitella ainoastaan sen verran, mikä kehitykseen 

riittää. Ylimääräinen on pois palautumisesta ja sitä 

kautta kehityksestä.

Tykkäätkö siitä, mitä teet? Jos itselleni lyötäisiin 

talvella sukset käteen ja kehotettaisiin hiihtämään 

kolme kertaa viikossa, koska niin kuuluu tehdä, voin 

vannoa, etten tekisi sitä ainakaan rakkaudesta lajiin. 

Kaikesta ei tarvitse tykätä, mutta jokaiselle löytyy 

varmasti jotakin. Lähde kaverin kanssa rohkeas-

ti tanssitunnille tai pyydä naapuri mukaan kiipeile-

mään. Lisäksi myös kuntosalilla on valtavasti erilai-

sia mahdollisuuksia, mikäli perinteinen bodailu ei in-

nosta. Voisiko toiminnallisuus olla sinun juttusi? 

PIENTEN ASKELEIDEN MERKITYS?

Aloitatko nollasta aina uuden treenirytmin siten, et-

tä lyöt älykellon käteesi, alat käymään x-kertaa vii-

kossa salilla, nipistät heti energiansaannista ja teh-

tävälistan kasvaessa alat tinkiä myös yöunistasi? 

Taustalla tietenkin kaiken lisäksi vuoden kiireisin ai-

ka töissä ja lapsilla sairastelukierre. 

Järkevässä ja tuloksia tuovassa kokonaisuudessa 

on hyvä ottaa huomioon useita asioita. Ihan ensim-

mäisenä se, että mikäli et palaudu – et kehity. 

Mikäli olet pystynyt muutamia vuosia sitten har-

joittelemaan tietyn määrän viikossa, ei se tarkoita 

automaattisesti sitä, että tilanne on tänä päivänä sa-

ma. Onko elämässäsi sen jälkeen tapahtunut muu-

toksia? Oletko vaativammassa työtehtävässä? Onko 

tullut lapsia? Kaikki arjessa tehdyt tai tekemättä jä-

tetyt asiat vaikuttavat kokonaiskuormitukseen. 

Mikä on sellainen askel, jonka voit ottaa tänään? 

Silloin se on tarpeeksi pieni.

TAVOITTEISTA TOTTA?

Kirkasta itsellesi, että mitä haluat. 

”Haluan liikkua enemmän” on hieno tavoite, mut-

ta mitä se sinulle tarkoittaa ja mistä lähtötilantees-

ta aloitat? Mikäli et ole juuri harjoitellut viimeisen 

puolen vuoden aikana ja haluat alkaa taas käymään 

kuntosalilla, niin voisiko siellä viiden treenin sijasta 

käydä alkuun 1–2 kertaa viikossa? Mikäli taas halu-

at lisätä arkeen aktiivisuutta, niin voisiko lähtötilan-

teen kahta tuhatta askelta nostaa seuraavan viikon 

ajaksi kolmeen tuhanteen askeleeseen sen sijaan, 

että tavoitellaan heti kymmentä tuhatta? 

Jos halua pitkälle, etene hitaasti.

TULOKSIA TUOVA TREENIOHJELMA?

Siinä on otettava huomioon ainakin kolme seuraa-

vaa asiaa:

1. Sinun on mahdollisuus noudattaa sitä pidem-

mällä aikajänteellä.

2. Se on suunniteltu sinun resurssisi, voimavarat, 

mieltymykset, taustat ja tavoitteet huomioi-

den.

3. Siinä on joustovaraa ja mahdollisuus nousujoh-

teisuuteen.

Erinomainenkin treeniohjelma menettää merkityk-

sensä, jos sitä pystytään noudattamaan ensimmäi-

set kaksi viikkoa, jonka jälkeen se jää kaapin pohjal-

le odottamaan seuraavaa liikuntainnostusta. Mikäli 

ohjelmaan on rakennettu neljän harjoituksen ympä-

rille, mutta realistiset mahdollisuudet ovat kahteen 

treenikertaan, ei tämä ohjelma palvele sinua par-

haalla mahdollisella tavalla. 

E
LIXIA:n personal training toiminnasta vas-

taava Annamaija Seppänen kertoo, että he 

tarjoavat yksilö- ja ryhmävalmennuksia 120 

personal trainerin voimin.  

-Tavoitteemme on kasvattaa personal trainerei-

den määrää vuoden 2023 aikana isosti kuitenkaan 

tinkimättä laadusta, sanoo Annamaija.

Trainer4You:n tavalliseen personal trainer -kou-

lutukseen verrattuna toteutetaan ELIXIA Personal 

Trainer -polku tiivistetyssä muodossa. Sisällöstä ei 

tingitä, mutta aikataulullisesti koulutus käydään läpi 

puolessa vuodessa.

Trainer4You/Erimover Groupin Sonja Laurén pai-

nottaa, että yhteistyökumppanin kannalta on erit-

täin tärkeää, että he hoitavat koulutukseen valinnan.

Hyvänä lisäarvona Laurén mainitsee varman työ-

paikan ja samalla satsaus PT-koulutukseen on alle 

40 euroa kuukaudessa.

YHDESSÄ SUUNNITELTU

ELIXIA:n ja Trainer4You:n yhteistoiminnan tarkoi-

tus on tuottaa ELIXIA:lle personal trainereita, joista 

kasvaa ELIXIA:n arvomaailman sisäistäviä, aktiivisia 

valmentajia.

-Haluamme käyttää useita väyliä löytää mei-

dän kriteerimme täyttäviä personal trainereita. 

Yhteistyössä Trainer4You:n kanssa tärkeää on se, 

että yhdessä voimme löytää helpommin ELIXIA:n 

organisaatioon sopivia valmentajia. Yhdessä olem-

me vahvempia, sanaile Seppänen.

Trainer4You:n koulutuksen eduksi Seppänen mai-

nitsee myös Auktorisoitu PT-statuksen.

ELIXIA PT-koulutus on yhdistelmä Trainer4Youn 

koulutusta ja Elixian omaa koulutusta. Annamaija 

Seppänen kertoo yhdessä suunnitellun kokonaisuu-

den syntyneen hyvässä yhteishengessä.

-Koulutuksen sisältö on loistava, sanoo Annamaija 

Seppänen.

TYÖTÄ TARJOLLA

Harvoin koulutuksen läpikäyneelle luvataan työ-

paikka, mutta ELIXIA:n ja Trainer4You:n yhteistyöllä 

tuottamaan koulutukseen osallistujille luvataan työ-

paikka ELIXIA:n kuntokeskuksessa koulutuksen lä-

päisyn jälkeen.

Annamaija Seppänen kertoo, että tämän vuoksi 

koulutukseen hyväksymisen taustalla on ELIXIA:n 

suorittama haastattelu.

-Uuden personal trainerin on sovittava meidän tii-

meihimme.

ELIXIA:lla personal trainereiden osaaminen on ja-

oteltu tasoille 1–5. Tasoon vaikuttaa mm. koulutus 

ja kokemus

-Meillä sisäisestä jatkokoulutuksesta vastaa 

Academy. Academyn valikoimaan kuuluu erilaisia li-

säkoulutuksia valmentajille. Lisäkoulutukset ovat tie 

seuraavalle tasolle, lisää Annamaija Seppänen.

Personal training -koulutuksen jälkeen alkaa arki 

yhteisesti sovitussa keskuksessa. Molemmin puolin 

on puolen vuoden koeaika.

NÄITÄ ODOTETAAN UUDELTA 

VALMENTAJALTA

Annamaija Seppänen näkee, että erittäin tärkeää 

on, että personal trainer nauttii työskentelystä ih-

misten kanssa. Samoin on ymmärrettävä liikunnan 

merkitys. 

-Ensisijaisen tärkeää on olla valmis tekemään ko-

vasti työtä. Aivan alussa erittäin suuri osa työstä on 

myyntityötä!

Seuraava ELIXIA Personal Trainer -koulutus käyn-

nistyy joulukuussa ja siihen haku on avoinna loka-

kuun ajan.

Auktorisoitu Personal trainer -koulutuk-

sen opetussuunnitelman sisältö on asi-

antuntijalautakunnan toimesta standar-

doitu.

Koulutuksen laajuudelle on asetettu vä-

himmäisvaatimus

(Suomen APT järjestelmässä 640 h / 28 

op).
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Not So Fast
- pätkäpaaston hyödyt ja haitat
Pätkäpaasto tai ajoittainen paasto on ravitsemusstratgia, jossa proto-

kollasta riippuen ruoka poistetaan tiettyinä päivinä jopa kokonaan tai 

että ruokaa rajoitetaan vain tiettyinä vuorokauden aikoina.

TEKSTI: MIKKO PAUNONEN

V
aikkakin pätkäpaasto on noussut viime 

vuosina hieman suuremmaksi puheenai-

heeksi, ei se ole mikään uusi trendi, vaan 

sitä on käytetty vuosisatojen ajan eri 

tarkoituksiin aina painon hallinnasta/pudotuksesta, 

ikääntymisen hidastamiseen sekä erilaisten sairauk-

sien hoitoon.

Mikä on sitten todellisuus ja mikä tarua? 

Tutkimukset ovat sekä puolesta että vastaan ja ku-

ten monessa muussakin ravitsemuksen ja terveyden 

osa-alueella maailmalla tutkimustyö jatkuu, jotta 

voidaan ymmärtää ajoittaisn paaston edut ja haitat.

Pitkäaikaiset tutkimukset eivät ole varmoja siitä, 

tarjoaako tämä ruokailutyyli pysyviä etuja, mutta 

otetaanpa pieni katsaus mitä pätkäpaasto on, mitkä 

ovat sen hyödyt ja haitat, sekä mitä olisi hyvä ottaa 

huomioon jos kyseistä strategiaa päättäisit kokeilla. 

MITÄ PÄTKÄPAASTO ON?

Jaksottaisella paastolla syöt vain tietyn aikaikkunan 

sisällä ja muun ajan pyrit olemaan syömättä, vettä 

tai vastaavaa kaloritonta nestettä lukuunottamat-

ta. Vesi, vishyt, kahvi, tee tulee kuitenkin nauttia 

pitkin päivää. Tällä on pyritty hakemaan yllämai-

nittuja hyötyjä mm. painonhallintaan tai painonpu-

dotukseen, sekä opettamaan kehoa kestämään näl-

kää näläntunteen ilmaantuessa. Pätkäpaastolla hae-

taan myös ns. “metabolista fleksibiliteettiä“, eli että 

kehomme oppisi käyttämään tehokkaammin omia 

energiavarastojaan aineenvaihdunnan ylläpitämi-

seen ja kehon energiantarpeeseen mm. varastoras-

vojen hyödyntämisen kautta. 

TYYPILLISIMMÄT PÄTKÄPAASTON 

MALLIT OVAT:

• Vuorottelupäivä-paasto (ADF Altered Day 

Fasting): Syö normaalin ruokavalion ja ryt-

min mukaisesti päivä ja seuraavana päivä yk-

si ateria (alle 500 kaloria) seuraavana päivänä. 

Vuorottele näitä tietty ajanjakso.

• Paasto 5:2: Syö normaalia ruokavaliota vii-

si päivää viikossa ja paastoa kahtena päivänä 

viikosssa syöden esim. vain yhden (n. 500 kcal 

naiset ja n. 600 kcal miehet) aterian päivän ai-

kana.

• Päivittäinen aikarajoitettu paasto (14:10, 

12:12, 16:8): Syö normaalisti, mutta esimer-

kiki vain kahdeksan tunnin sisällä, joka päivä. 

Esimerkiksi 16:8 jossa tyypillisimmin jätetään 

aamiainn väliin ja syödään lounas keskipäivällä 

ja illallinen klo 20 menessä.

John Hopkinsin nurotieteilijä Mark Mattson, joka on 

tutkinut ajoittaista paastoa 25 vuoden ajan sanoo, 

että kehomme on kehittynyt kestämään ilman ruo-

kaa useita tunteja tai jopa useita päiviä tai pidem-

pään. Esihistoriallisina aikoina, ennen kuin ihmiset 

oppivat viljelemään, he olivat metsästäjiä ja keräili-

jöitä, jotka kehittyivät selviytymään – ja menesty-

mään – pitkiä aikoja syömättä  koska ravintoa ei ol-

lut välttämättä tarjolla tai saatavilla kuten nykyaika-

na kauppojemme ollessa vuorokauden ympäri auki.

Toki tässä on etunsa jos peilataan nykyihmisen 

elämäntyyliin, sillä iso osa esimerkiksi lihasvuuse-

pidemiaa tai kasvavaa sokeriaineenvaihdunnan häi-

riötä - diabetesta - on syynä jatkuva ruoan saanti, 

napostelu yhdistettynä univajeeseen sekä lisäänty-

neeseen passiivisuuteen. 

En halua tässä demonisoida nyky-yhteiskuntaa, 

sillä meillä on paljon hyvääkin verrattuna esi-isiem-

me olosuhteisiin, mutta ehkä jotain parannettavaa 

meillä olisi väestötasolla juurikin unen ja ravitse-

muksen suhteen jos trendejä katsotaan. Ei siitä kui-

tenkaan tämän enempää, vaan vilkaistaampa hie-

man hyötyjen ja haittojen puntaria.

HYÖDYT JA HAITAT PUNTARISSA

Jaksottaisesta paastoamisesta on tehty monia tut-

kimuksia vuosien varrella sekä ihmisillä että eläimil-

lä.Haluan muistuttaa tässäkohtaa myös, että mo-

nissa tutkimuksissa on vielä kiistanalaisia tuloksia. 

Suoria johtopäätöksiä ei kannata tehdä, kuten har-

voin mistään vaan suhtautua sopivalla uteliaisuu-

della ja maltilla, sekä terveellä järjellä niin hyötyihin 

kuin haittoihin.

EDUT

Tässä on muutamia ajoittaisen paaston etuja, jotka 

tutkimuksissa on tähänmennessä löytynyt (artikke-

lin lopussa myös muutamia lähteitä):

• Aivojen terveys: Jaksottainen paasto lisää 

“aivohormonia“ (BDNF) ja voi auttaa uusien 

hermosolujen kasvua. Se voi myös suojata 

Alzheimerin taudilta.

• Sydämen terveys: Ajoittainen paasto voi vä-

hentää "huonoa" LDL-kolesterolia, veren tri-

glyseridejä, tulehdusmarkkereita, verensoke-

ria ja insuliiniresistenssiä – kaikkia sydänsai-

rauksien riskitekijöitä.

• Painonpudotus: Kuten edellä mainitsin, 

ajoittainen paasto voi auttaa laihtumaan ja 

vähentää viskeraalista rasvaa (sisäelinten 

ympärille kertyvää rasvaa).

• Insuliiniresistenssi: Jaksottainen paasto voi 

vähentää insuliiniresistenssiä, alentaa veren-

sokeria 3–6 % ja paastoinsuliinitasoja 20–31 

%, minkä auttaa suojaamaan tyypin 2 diabe-

tekselta. Osa tutkimuksista osoittaa, että tu-

lehduksen merkkiaineet ovat vähentyneet, 

mikä on monien kroonisten sairauksien kes-

keinen tekijä.

HAITAT

• Jos sinulla on verenpainetauti, korkeat LDL-

kolesteroliarvot, epänormaalin korkeat virtsa-

happopitoisuudet veressä, hyperglykemia, sy-

dän- ja verisuonisairaus tai maksa- ja munuais-

sairaus, ajoittainen paasto voi olla haitallista.

• On toki tavallista, että paastovaiheessa koe-

taan joskus aika kovaakin nälkää. Varsinkin, jos 

olet muiden seuraassa samaan aikaan kun toi-

set syövät. Näläntunne itsessään ei ole vaaralli-

nen tila, mutta houkutuksille se voi altistaa mi-

käli niitä on tarjolla.

• Mikäli sinulla on ruoansulatuksen kanssa on-

gelmia (vatsahappotasapaino, närästys) voi 

paasto aiheuttaa tähän lisähaasteita.

• Lääkitykset, mitkä vaativat, että ne tulisi naut-

tia samaan aikaan ruoan kanssa voi tuoda ison-

kin ongelman toteuttamiseen, koska lääkityk-

sen laiminlyönti voi aiheuttaa todella vakavia 

haittoja.

• Moni saattaa hairahtua ajattelemaan, että on 

sama mitä syö syömisen aikaikkunan sisäl-

lä kunhan saa tarpeeksi kaloreita. Tässä, ku-

ten arvata voitkin, laatu kuitenkin ratkaisee. 

Terveelliset ruokavalinnat ovat kokonaister-

veyden kannalta myös tärkeä kulmakivi paas-

ton mahdollisten terveyshyötyjen lisäämiseen.

• Ei sovellu ihmisille, joilla on taustalla häiriinty-

nyttä syömiskäyttäytymistä tai syömishäiriö

• Ei sovellu kasvavassa iässä oleville nuorille tai 

lapsille

• Ei sovellu raskaana oleville

Lähtökohtaisesti voisi sanoa, että mikäli on yhtään 

epäilystä omasta terveydentilasta tai osut yllämai-

nittuun “haittojen listaan“ (lääkitys, syömishäiriöt, 

raskaus, diabetes) on aina järkevää konsultoida ra-

vitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaista.

KIINNOSTAA KOKEILLA - 

MITEN SIIS ALOITTAISIN?

On vaikea antaa yhtä ohjetta aloittamiseen joka toi-

mii takuuvarmasti jokaisella. Kaikki riippuu siitä mil-

laiset ruokailutottumukset sinulla on ja kuinka hyvin 

siedät nälkää. Mieti mitkä ovat omat ruokailutottu-

muksesi ja kuinka terveelliset ruokailutavat sinulla 

on ja ala sen pohjalta rakentamaan omaa starttiasi

Jos ruokailutottumuksesi tarvitsevat täyttä re-

monttia, on tärkeää opetella fiksuja ruokavalintoja 

yhdessä maltillisen aloituksen kanssa. Kokeile ensin 

siirtää aamupalaa myöhäisemmälle tai kokeile kevy-

empää tunnin paastoa, jolloin lopetat ruokailun en-

nen klo 20 illalla ja syöt aikaisintaan aamulla klo 8 

seuraavana päivänä. Lisää tämän jälkeen paaston 

kestoa joka päivä tai joka toinen päivä 30 minuutil-

la, kunnes saavutat tavoitteesi. Ota maltilla ja askel 

kerrallaa. 

On taas toisia, joille sopii paaston aloittaminn he-

ti täysillä. 16 tunnin paasto ensimmäisillä kerroilla 

vaatii päättäväisyyttä ja nälän tunteen sietämistä. 

Aluksi paasto ei välttämättä tunnu mukavalta, mut-

ta usein paastoaminen helpottuu muutamassa päi-

vässä ja näläntunne ja mahdollinen nälkäkiukku li-

vittyy, kun kehosi tottyy uuteen rytmiin 1-2 viikossa.

Mitä tulee treenaamiseen ja paaston sovittami-

seen, niin tässä myös yksilöllinen tottumus on vaih-

televaa. Voit kuitenkin lähtökohtaisesti treenata lä-

hestulkoon normalisti, vaikka aloitat pätkäpaaston. 

Toki treenin ajankohta kannattaa aluksi miettiä, jos 

olet tottunut treenaamaan aamulla, voi se tuntua 

paaston ensimmäisellä viikolla liian raskaalta. Myös 

treenin kestoaika on fiksua pitää 60 min ympärillä, 

varsinkin jos harjoitus on kovathoisempi. Yleisimmin 

toimiva tapa on treenata niin, että saat syödä heti 

treenin jälkeen. Eli juuri ennen ruokailun aikaikku-

nan alkamista tai sen aikana. Toiset kokevat, että on 

mukavampaa jättää treenit pois ensimmäiseltä vii-

kolta, kun keho vielä totuttelee paastoon. Tässäkin 

asiassa kannattaa kuunnella omaa kehoaso ja valita 

se, mikä tuntuu parhaimmalta.  

Kuitenkin itse suosittelisin että mikäli harrastat 

kestävyyslajeja tai hyvin kovatehoisia lajeja niin järki 

on hyvä pitää menossa mukana. Varaa itsellesi har-

joitukseen energiajuomaa kaiken varalta varsinkin 

paaston alussa, ettei tule seinä vastaan pahemman 

kerran. 

Moni myös käyttää paaston aikana esim. ami-

nohappovalmistetta treenin aikana tai sen jälkeen 

estääkseen hieman katabolista vaikutusta. On hy-

vä muistaa että äärimmäisyyksiin ei tässä kanna-

ta mennä vaan suhtautua paastoon ja syömisen 

ajoittamiseen terveellä järjellä. Kyseessä pitäisi olla 

enemmänkin elämäntapamuutos tai kokeilu osana 

omaa kokonaishyvinvointia. Ei kitudietti, joka jättää 

jälkeensä kasan epämukavia kokemuksia.

OLISITKO SINÄ OSA 
AKTIIVISEN TERVEYDEN ALAN 

HUIPPUTIIMIÄMME?
Tsekkaa avoimet työpaikat tästä

tai lähetä meille vapaamuotoinen hakemus 
rekry@erimover.com
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Ilmatar Areena tarjoaa 

ainutlaatuiset treenipuitteet 

jääurheilujunioreille Espoossa
Korona viivästytti hieman upean kiekkoareenan käyttöönottoa, mutta 

hyvää kannatti odottaa marraskuuhun 2021 asti. Ilmatar Areenalla on 

panostettu erityisesti oheisharjoittelutiloihin. Fysioline on ollut yksi 

projektin luottokumppaneista.

TEKSTI: TERHI KANGAS KUVAT: PETRI KOIVISTO

I
lmatar Areenan kuntosalilla Espoon 

Matinkylässä hiki virtaa ja poppi raikaa. Joku 

juniorikiekkoilijoiden äideistä todennäköisesti 

vääntäisi jo volumea pienemmälle, jos paikalle 

osuisi. Jopa punttisalille ominaiset kolinat ja ähinät 

peittyvät täällä vanhojen radiohittien alle. 

Kiekko-Espoon U18 SM-joukkue tekee 

Ilmattaressa päivän salitreeniään. Jäävuorot on tä-

nään pyhitetty nuoremmille kiekkoilijoille sekä tai-

toluistelijoille.

Valmentaja Joonas Ruosteinen katselee nuorten 

miesten tekemistä tyytyväinen hymy kasvoillaan. 

Hymyyn on syynsä. Se paljastuu, kun valmentaja 

pääsee lausumaan mielipiteensä jääurheilun moni-

puolisesta harrastuskeskuksesta.

– Siis aivan huippupuitteet treenaamiseen! 

Kaukaloita on kaikissa kolmessa koossa: NHL, IIHF 

ja eurooppalainen. Lisäksi kaksi kuntosalia ja kaksi 

liikuntasalia eli kaikki tarvittava myös oheisharjoit-

teluun. Pystymme tekemään täällä kaikki harjoituk-

set ja laitteet ovat vimpan päälle. Harvalla juniori-

joukkueella on tällaisia mahdollisuuksia arjessaan.

Ruosteinen on tullut vasta toukokuussa mukaan 

Kiekko-Espoon toimintaan. Mikkelin Jukureissa 

ja Saipassa aiemmin toiminut päätoiminen U18-

vastuuvalmentaja on kommentteineen täydellisen 

oikeassa. Tällaiset puitteet ovat tarjolla vain harvoil-

le.

Itse asiassa ainoastaan espoolaisjoukkueille.

VIIDEN URHEILUSEURAN 

YHTEINEN KOTI

Kuntosalilla parhaillaan harjoittelevalle joukkueel-

le tyypillinen salitreeni tarkoittaa yleensä puhdasta 

voimaharjoittelua, tekniikoiden opettelua ja voiman-

tuoton kehittämistä, mikä tässä ikäluokassa tarkoit-

taa hyvin yksilöllistä tekemistä. 

Fyysinen kehitysvaihe joukkueen sisällä on mo-

nen tasoista, mutta treeneissä pyritään tekemään 

suurin piirtein samat harjoitteet kaikille. Joukkueella 

on viisi fysiikkaharjoitusta viikossa: kaksi ylävarta-

lotreeniä, kaksi alavartalotreeniä sekä yksi cardio-

painotteinen conditioning. 

– Assault AirBiket ovat meillä kovassa käytössä. 

Niillä teemme tehointervalleja. Kymmenen sekuntia 

poljetaan niin täysillä kuin lähtee ja palautusjaksot 

sitten harjoitusvaiheen mukaan. Alkukesästä huilia 

otettiin vetojen välissä kaksi minuuttia, nyt enää 30 

sekuntia.

Ruosteinen muistuttaa, että maltti on valttia 

nuorten miesten kanssa, etenkin voimaharjoittelus-

sa, sillä kenenkään paikkoja ei ole tarkoitus rikkoa, 

vaan luoda pohjaa aikuisiän ammattitekemiselle. 

Toisinaan ”testosteronipäisiä” nuoria miehiä pitää 

hieman toppuutella ja muistuttaa turvallisen salihar-

joittelun perusperiaatteista. 

Jääkiekkoilijoiden lisäksi uuden areenan moni-

puolisista puitteista nauttivat myös espoolaiset tai-

toluistelijat ja ringetten pelaajat. Espoossa toimii vii-

si jääurheiluseuraa, joissa harrastaa noin 4 500 las-

ta, nuorta ja aikuista. 

NHL:n parhaisiin puolustajiin kuuluva Dallas 

Starsin Miro Heiskanen veti heinäkuun lopul-

la oman kiekkoleiriä kotikaupungissaan Espoossa. 

Ainutlaatuinen tilaisuus treenata NHL-tähden opis-

sa innosti 400 lasta kesällä jääkiekon pariin Ilmatar 

Areenalle. 

llmatar Areenan rakennuttajana toimi voittoa ta-

voittelematon Espoon Jääurheilun Tuki ry, joka ke-

hittää jäsenseurojensa harrastusolosuhteita ja kil-

pailutoimintaa Espoossa. Kaupungin omavelkainen 

takaus ja kohtuulliseksi määritelty tonttivuokra ovat 

olleet projektin elinehtoja.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jari Nyberg kertoo, 

että jääurheilu on muuttunut hänen aikakaudellaan 

valtavasti. 

– Laadukas oheisharjoittelu ja sen vaatimat puit-

teet korostuvat aiempaa enemmän. Taitoluistelua 

varten Ilmatar Areenalta löytyy muun muassa tila-

va balettisaletti ja sekä kiekkoilijat että taitoluiste-

lijat on huomioitu kuntosalivälineiden valinnassa, 

Nyberg kertoo.

JÄÄURHEILUN FYSIIKKAVALMENTAJAT 

”PROJEKTIKONSULTTEINA”

Fysiolinen Anssi Rantaselle projekti on ollut yksi 

uran hienoimmista, sillä myyntimiehen oma sydän 

sykkii vahvasti jääurheilulle. Fysiolinella on ollut ilo 

olla mukana aivan suunnittelun alkuajoista asti ja 

myös Rantasen asiantuntemus näkyy Ilmattaressa 

monessa paikassa. 

Erilaisten vaihtoehtojen kartoitusten jälkeen asi-

akkaalle tehtiin yksityiskohtaisia 3D-mallinnoksia, 

jotka auttoivat tilojen hahmottamisessa jo suunnit-

telupöydällä.

Kun tehdään Suomen – ja maailmankin tasolla – 

ainutlaatuista kokonaisuutta junioreille, painottuu 

juuri etukäteissuunnittelun merkitys. Kun ei voida 

vain kopioida valmista mallia toisaalta, on osattava 

ajatella monesta kulmasta asioita, joita ei vielä ole 

olemassa.

Läksyjen tekoon tarkoitettu lukuhuone on yksi 

pikantti todiste siitä, että Ilmatar Areena on tehty 

nimenomaan junioreiden tarpeisiin ja kaikki on huo-

lella mietitty. Kaikkiaan neliöitä on kahdessa kerrok-

sessa 14 000. Esimerkiksi pukuhuoneita ja peseyty-

mistiloja tuntuu olevan lähes joka nurkalla, ja varus-

teiden kuivaushuoneesta kiittelevät varmasti myös 

urheilijoiden kotoisat huoltojoukot.

Onnistuneessa suunnittelutyössä merkittävä rooli 

on ollut jääurheilijoiden fysiikkavalmentajilla. 

– Juuri fysiikkavalmentajat pitivät projektissa 

huolta siitä, että kokonaisuudessa on mukana oman 

lajin kannalta tärkeimmät yksityiskohdat, jotka pal-

velevat parhaiten urheilijoiden arkea. Vastaavissa 

projekteissa kannattaa ehdottomasti ottaa myös 

nämä asiantuntijat laitetoimittajan kanssa yhteis-

työhön mahdollisimman varhain, Nyberg vinkkaa.

Fysiolinen tutustumispäivänä fysiikkavalmenta-

jat ovat valitettavasti ison koon kourissa. Korona 

liittyy tähänkin tarinaan myös muulla tapaa. 

Rakennusprojekti ajoittui pahimpaan pandemia-

aikaan ja vähintään henkisiä takapakkeja on otettu 

useampaan kertaan viivästymisten lisäksi. 

Luottamus kumppaneihin on hetkittäin ollut ko-

etuksella.

– Fysioline on poikkeusaikoinakin aina pitänyt sa-

nansa. Kun koronatilanne oli pahimmillaan, he järjes-

tivät meille privaattitutustumisen noin 3500 neliön 

kuntokeskukseen, jotta pääsimme varmasti kartalle 

tarvittavasta kokonaisuudesta.

Jari Nyberg kiittelee luonnollisesti myös Espoon 

kaupungin urheilumyönteistä johtoa. Poliitikkojen 

luottamus projektiin on ollut kova ja nyt on aika lu-

nastaa lupaukset. Nyberg on kuitenkin oman osuu-

tensa Ilmattaren hyväksi nyt tehnyt. Kesä 2022 jää 

mieleen paitsi Ilmattaren ensimmäisenä kesänä 

myös omana eläköitymiskesänä. 

Yhdistyksen uutena toiminnanjohtajana 

Ilmattaren tulevaisuutta luotsaa Ville Oura.

Espoon Jääurheilun Tuki ry:n pitkäaikainen toimin-

nanjohtaja Jari Nyberg keskittyy jatkossa seuraa-

maan Ilmattaren kehitystä ainoastaan ”rakkaudes-

ta lajiin”. Fysioline kiittää Nybergiä erinomaisesta 

yhteistyöstä ja toivottaa leppoisia eläkepäiviä.
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TEKSTI: KOSMETOLOGI MERJA HELLMAN, SKY CIDESCO; KAUNEUSHOITOLA MERJA HELLMAN

Ihon ja hiusten rasitus 
juhlasesongin aikana

Kivun lievitys luonnollisin 

keinoin
Kroonisesta kivusta kärsii joka viides työikäinen suomalainen ja lähes 

puolet aikuisista kokee jonkinlaisia selkäkipuja kuukausittain. Hyvä 

uutinen on se, ettet ole kipujesi kanssa yksin. Huolestuttava uutinen 

on kivuista kärsivien määrän jatkuva nousu.

N
ivelvaivat ja erilaiset kiputilat voivat olla 

raastavia, ikuiselta tuntuvia ja pahimmil-

laan jopa elämänhalun vieviä. Kipu voi 

johtaa masennukseen, ahdistukseen, uni-

vajeeseen, liikuntavaikeuksiin ja pahimmillaan jopa 

pysyvään työkyvyttömyyteen. Kipua lisää stressi, 

väsymys sekä liian vähäinen liikunta, ja näin kierre 

on valmis.

Asiantuntijoiden mukaan särkylääkkeitä ei kan-

nata syödä pitkäaikaisesti. Jatkuva kipulääkkeiden 

käyttö kohottaa verenpainetta ja on myös haitallista 

suoliston limakalvoille. On hyvä selvittää kivun pe-

rimmäinen syy, ja hoitaa sitä oikeanlaisella liikunnal-

la, fysioterapialla, apuvälineillä sekä ravintolisillä. 

PALJASJALKAKENGISTÄ 

APUA SELKÄKIPUIHIN JA 

KIREISIIN JALKAPOHJIIN

Paljasjalkakengät simuloivat paljain jaloin kävelyä, 

joka on ihmiselle luonnollista. Silloin jalkojen pienet 

lihakset ja nivelet pääsevät niille tarkoitettuihin töi-

hin ja nilkkakin vahvistuu.

Kun jalkapohjan lihakset aktivoituvat, varpaiden 

ja koko kehon virheasennot vähenevät, alaselän ki-

vut helpottavat ja tasapaino paranee.

Hyvin hengittävät, ohutpohjaiset ja kevyet jalki-

neet ovat miellyttävät jalassa. Ne sopivat erinomai-

sesti myös treenikengiksi, sillä niillä saa hyvän tuntu-

man treenialustaan. Lenkkipolulla paljasjalkakengät 

aktivoivat mukavasti jalkojen lihaksia. Pidemmille 

reissuille kannattaa hankkia vedenpitävät paljasjal-

kavaelluskengät.

PALJASJALKAKENKÄILY VOI AUTTAA:

• Kireisiin jalkapohjiin

• Varpaiden virheasentoihin

• Alaselän kipuihin

• Tasapainoon

• Lihasten aktiivisuuteen

• Luonnollisempaan askeleeseen

• Kehon toiminnallisuuteen

• Kehon virheasentoihin

• Vähentämään selkään kohdistuvaa kuormitus-

ta

Saatavuus: kipukauppa.com

PUNAVALO LASKEE TULEHDUSTA 

JA TEHOSTAA PALAUTUMISTA

Urheilijat käyttävät punavaloa palautumiseen. 

Lisäksi sitä voidaan käyttää lihasrevähdyksiin ja 

vammoihin, kipuihin, haavoihin, kaljuuntumiseen, 

ihon ja ryppyjen hoitoon sekä jopa masennusoirei-

siin.

Punainen valo toimii aallonpituudella, joka pystyy 

läpäisemään kudoksen muita valoja paremmin vai-

kuttaen solutasolla asti. Punavalo tehostaa solujen 

energiantuotantoa nopeuttaen solujen uudelleenra-

kentumista.

PUNAVALOHOIDON HYÖTYJÄ:

• Rauhoittaa nivelten ja kireiden lihasten aiheut-

tamia kipuja.

• Laskee tulehdusta ja tehostaa palautumista 

solutasolla.

•  Ihon uusiutuminen nopeutuu ja rypyt vähene-

vät.

• Parantaa aineenvaihduntaa nopeuttaen palau-

tumista.

• Lisää melatoniinin tuotantoa parantaen unen-

laatua.

• Vähentää stressiä ja parantaa keskittymisky-

kyä.

Saatavuus: kipukauppa.com

RAVINTOLISIÄ KIPUJEN LIEVITYKSEEN: 

KURKUMA LASKEE TULEHDUSTA

Living Nutrition Fermentoitu kurkuma on vatsays-

tävällinen valmiste, joka sisältää turmeronin lisäk-

si jopa 32 erilaisen kurkumiinimuodon synergian. 

Kurkuma auttaa niveliä puhdistumaan kuonasta, 

jonka vuoksi se soveltuu mainiosti nivelvaivojen 

helpottamiseen. Sen tiedetään hillitsevän tehok-

kaasti tulehduksia, myös pitkittyneissä tapauksissa. 

Kurkumiini on erittäin tehokas luonnollinen kipulää-

ke, mutta ruokana ja mausteena sen imeytyminen 

on heikko. Fermentoidun kurkuman imeytyvyys on 

moninkertainen eikä se ärsytä limakalvoja.

Saatavuus: Hyvin varustetut terveyskaupat

KALAÖLJYISSÄ ON SUURIA 

LAATUEROJA

Tutkimuksissa on todettu, että kalaöljyllä on anti-

inflammatorisia vaikutuksia. Se vaimentaa matala-

asteista kroonista tulehdusta, lievittää nivel- sekä 

lihaskipuja ja vähentää osteoporoottisia murtumia. 

Runsas omega-3 rasvahappojen saanti ehkäisee 

myös verenpaineen nousua ja edistää sydämen nor-

maalia toimintaa.

Kalaöljyn terveyshyödyt ovat kiistattomia, mutta 

valmisteissa on paljon eroja. Huonolaatuinen kala-

öljy saattaa olla härskiintynyt jo ennen kuin se ehtii 

kaupan hyllylle ja siitä voi olla enemmän haittaa kuin 

hyötyä. Toisinaan kalaöljyt sisältävät myös suuria pi-

toisuuksia raskasmetalleja, elohopeaa ja jopa mikro-

muovia. Valitse siis laadukas valmiste varmistuak-

sesi sen tehosta. Wiley's Finest kalaöljyvalmisteet 

ovat aina puhtaita, tuoreita, korkealaatuisia ja MSC-

sertifioituja.

Saatavuus: PUR Hyvinvointikauppa

LUULIEMI ON MONIPUOLINEN 

TERVEYSJUOMA

Lämmittävä luuliemi on yksi ihmiskuntamme van-

himmista terveyseliksiireistä, mutta sen käyttö ja 

hyödyt ovat unohtuneet vuosikymmenien saatossa. 

Se sisältää runsaasti juuri niitä ravintoaineita, jotka 

puuttuvat nykyaikaisesta ruokavaliosta. Luuliemi 

onkin erinomainen terveysjuoma hellimään niveliä 

ja luustoa.

Luuliemi on luonnollinen kalsiumin, magnesiumin 

ja hivenaineiden lähde. Se sisältää myös niveliä voi-

televaa glukosamiinia, sidekudoksia vahvistavaa 

kollageenia sekä kondroitiinia. Glysiini ja proliini ami-

nohappoilla on myös suotuisa vaikutus niveltervey-

teen. Ne korjaavat vaurioitunutta kudosta ja hillitse-

vät tulehdusta. Planet Paleon luuliemijauheet on ri-

kastettu erilaisilla yrteillä ja mausteilla. Luulientä voi 

nauttia sellaisenaan lämmittävänä juomana, mut-

ta erityisen hyvin se toimii osana kokkailua tuoden 

runsaasti ravintoaineita ruokavalioon.

Saatavuus: Hyvin varustetut terveyskaupat

KOLLAGEENI PITÄÄ HUOLTA 

SIDEKUDOKSISTA

Kollageeni tekee ihmeitä sidekudoksille, joiden vah-

vistusta erityisesti urheilijat tarvitsevat. Erilaisia jän-

ne- ja lihasvaurioita voidaan ehkäistä pitämällä side-

kudoksista huolta.

Planet Paleo Active Collagen sisältää rustoa ja si-

dekudoksia tukevia ravintoaineita, kuten boswelli-

aa, jota on tuhansien vuosien ajan käytetty ylläpi-

tämään nivelten toimivuutta. Lisäksi se sisältää tu-

lehdusta alentavaa kurkumaa sekä inkivääriä, jotka 

auttavat pysymään aktiivisena ympäri vuoden.

A
loita juhlakauteen valmistautuminen 

ajoissa, sillä edessä ovat Halloween, pik-

kujoulut, itsenäisyyspäivän juhlat, joulu 

ja uusi vuosi juhlineen.

Jospa pitkästä aikaa saamme juhlia nämä kaikki!

Aloita juhliin valmistautuminen ajoissa jättämällä 

pois alkoholi, vähennä hiilihydraattipitoisten ruoki-

en syömistä ja vähennä suolan käyttöä juhlia edel-

tävinä päivinä.

Tarkista veden juonti ja hyvä ravinto, jolla on 

valtava merkitys ihon, hiusten ja kynsien kuntoon. 

Raikasta vettä tulisi talvellakin juoda pitkin päivää 

1–2 litraa riippuen siitä, kuinka kova on kulutus.

Vietä paljon aikaa ulkoilmassa ennen juhlia, ihosi 

nauttii runsaasta hapensaannista.

Lisää ruokavalioosi paljon kasviksia ja hedelmiä.

Ravintolisät, jotka tukevat omaa hyvinvointia, on 

hyvä tarkistaa. Kollageeni esimerkiksi on lisäravinne, 

jota suositellaan naisille, varsinkin keski-iässä, kun 

oma kollageenin tuotanto heikentyy. Tähän on hyvä 

suomalainen tuote No 75. Se lisää ihon kimmoisuut-

ta ja ylläpitää nuorekasta ilmettä.

JUHLAPÄIVÄNÄ

Laita jo aamulla tummien silmänalusten poistoon 

tarkoitetut laput. Paras tapa saada koko iho hehku-

maan on lenkki, sauna tai uinti kylmässä vedessä.

Hoida myös huulet kuntoon. Sen ehdit vielä juh-

la-aamunakin. Kuori ja pehmitä esimerkiksi huulibal-

milla.

Meikki, naistenlehdet ja netti ovat pullollaan meik-

kivinkkejä. Etsi itsellesi ajoissa hyvät ohjeet.

Punaisuutta poistavat silmätipat apteekista.

Jos meikkivalikoimasi on pieni tai et juuri käytä 

meikkiä, käytä ammattilaisten taitoja ja tuotteita 

juhlameikkiin.

Hoidettu, hehkeä iho on paras pohjustus, huolitel-

lut ripset, kulmat ja pehmitetyt huulet.

Näillä eväillä hehkut juhlakauden läpi, jaksat bilet-

tää, kun kengät eivät hierrä, huulet eivät ole rohtu-

neet eivätkä silmät punoita.

Iloinen mieli juhlijoille mukaan, meikkipussiin huu-

likiilto ja läpinäkyvä puuteri.

SÄIHKYVÄÄ JUHLAKAUTTA! 

KULMAKARVAT

Huolellinen muotoilu ja nyppiminen kannattaa teh-

dä jo edellisenä päivänä, ettei iho punota.

Juhlameikin tekoa helpottaa huomattavasti, jos 

olet ottanut kosmetologilla kestovärjäyksen ripsiin 

ja kulmiin.

KÄDET

Poista vanhat kynsilakat, viilaa kynnet lasiviilalla ja 

kuori kädet pehmeiksi. Levitä pehmittävä käsivoide.

Lyhyetkin kynnet näyttävät upeilta tumman kyn-

silakkavärin kanssa. Muista huolellinen aluslakan le-

vitys, värilakka ja päällyslakka.

JALAT

Jos valitset avokärkikengät, varaa aika jalkahoitoon, 

saat kauniit jalat ja pehmeät kantapäät.

KOKO VARTALO

Kesän jälkeen iho saattaa olla kovin hilseilevä aurin-

kokauden jälkeen. Kuivaharjaus on oiva apu tähän. 

Käytä pehmeää harjaa. Kuori koko iho käyttämällä 

vartalokuorintaa.

Tai voit käyttää suloisen tuoksuisia vartalokuorin-

tasaippuoita, joita saat ihanissa väreissä ja tuoksu-

valikoima on suuri; uutuutena nektariini. Saippua on 

öljypitoinen eikä siis lainkaan kuivata vaan huoltaa 

ihoasi.

Juhlakauteen kuuluu myös karvojen poisto. 

Kosmetologi voi silottaa sääresi sokerilla, vahal-

la ja bikinirajan ja kainaloiden siistiminen onnistuu 

samalla. Vanha kunnon sheivaus toki myös, täytyy 

muistaa nämä paria päivää ennen juhlia.

Ihon värin paranteluun voi käyttää itserusketta-

via tuotteita. Näitä on geeleinä, suihkeina, voiteina 

ja suosittuina tippoina, joita voit sekoittaa kasvo- ja 

vartalovoiteeseesi. Näissä tuotteissa itserusketus-

tuotteen tuoksu on tosi mieto.

TEKSTI: LAURA ESKOLA
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Actio-tunnit ovat tehokkaita ja suosittuja.

Ryhmässä tekemistä 

Garden Gymillä

Uudistunut ja laajentunut 

M&M Kupittaa 

Enemmän

energiaa

Raisiolainen Garden Gym on monipuolistanut liikuntatarjontaansa. Nyt 

panostukset näkyvät kiertoharjoittelu- ja laitepilatestuntien ja Fustran 

alkamisessa tänä syksynä.

TEKSTI JA KUVA: ARI KATAJISTO

TEKSTI: ARI KATAJISTO

TEKSTI: ARI KATAJISTO

P
etri Huuhka Garden Gymiltä kertoo heidän 

miettineen oman liikuntatarjontansa tar-

kasti läpi, kun naisten salin puoli rakennet-

tiin uusiksi.

LAITEPILATES KUNTOKESKUKSESSA

Fysioterapeutti Mervi Yrjälä on toiminut Garden 

Gymin tiloissa pitemmän ajan. Mervi on erikois-

tunut tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiaan. 

Fysioterapian laatu perustuu pitkään työkokemuk-

seen sekä monipuoliseen ja jatkuvaan kouluttautu-

miseen.

Keskusteluissa tuli esiin, että Mervi olisi innostu-

nut tuomaan laitepilateksen Raisioon.

-Tässä yhdistyy osaava ohjaaja ja palvelu, jota ei 

paljoa tarjota Turun talousalueella, muistutti Petri 

Huuhka.

Peak Pilates -laitepilateksessa mennään pilatek-

sen ytimeen. Pilatesmenetelmän isä Joseph Pilates 

kehitti lukuisia laitteita, jotka perustuvat erilaisiin 

jousivastuksiin. Jousien liikkeisiin tuoma vastus ta-

kaa sen, että koko keho saa tehokkaan harjoituksen. 

Laitepilates kehittää voimaa, liikkuvuutta ja kehon-

hallintaa.

Mervi kertoo, että viikon ohjelmaan kuuluu ryh-

mätunteja ja niiden lisäksi tarjolla on yksilövalmen-

nuksia.

-Aluksi kaikkien laitepilateksesta kiinnostuneiden 

tulee osallistua perehdytykseen, jolloin tunti voi sol-

jua ohjelman mukaisesti, kertoo Mervi Yrjälä

Mervi vinkkaa, että jos pilates ei ole aikaisemmin 

tuntunut omalta lajilta, nyt kannatta tulla kokeile-

maan.

FUSTRA JA M-CIRCUIT GARDENIIN

Johanna Alatalolla on takanaan 14 vuoden kokemus 

niin ryhmäliikunnasta kuin yksilövalmennuksesta. 

Hänen aloittaessaan Garden Gymillä, otettiin palve-

luvalikoimaan fustra-valmennus ja M-Circuit -kierto-

harjoittelu.

M-circuit on liikkuvuuteen panostava ryhmälii-

kuntakonsepti. Sen toinen eli Recovery-versio sisäl-

tää palautumista auttavia elementtejä.

-Fustra on ominta ohjaamista. Kävin ensimmäisen 

koulutuksen jo vuonna 2014. Fustra on tehokas oh-

jausmuoto ja on hyvin palkitsevaa nähdä asiakkai-

den onnistumiset.

USKOA TULEVAAN

Petri Huuhka aloittaa syksyn ja varsinkin vuoden 

2023 positiivisin odotuksin.

-Olemme vieneet Garden Gymin niin sisällöllises-

ti kuin puitteittensa puolesta valmiiksi vastaanotta-

maan 2025 jälkeisen raisiolaisen liikuntamaailman!

M
&M Kuntotalo Kupittaa täyttää vuoden-

vaihteessa kolme vuotta. Nyt oli hyvä 

hetki tarkentaa Kupittaan infra parhaa-

seen terään.

M&M Kuntotalon Jani Hurme kertoi, että kunto-

sali ja nyt parvelle rakentunut cardio-osasto loivat 

lisää tilan tuntua ja parantaa liikuntakokemusta.

-Pohjan remontille antoi takuuremontti ja siihen 

yhdistettynä laajennustyö. Kaikki valmistui hyvin ai-

kataulussa syyskuun alkuun.

Monipuolisen ja tilavan kuntosalin ja toiminnalli-

sen harjoittelun tilan lisäksi keskuksesta löytyy laaja 

ryhmäliikuntatarjonta sekä elämyksellinen, kahteen 

tasoon rakennettu sisäpyöräilysali.

-Tule kokeilemaan ja katsomaan huikean hieno 

M&M Kupittaa. Turun tyylikkäin, toimivin sekä upein 

kuntotalo, yhteenveti Hurme.

LIIKUNTASISÄLTÖ TASOKASTA

Action-tila on toiminnallisen osaston ryhmäharjoi-

tuksiin luotu tila.

-Action-tunnit ovat kuuluneet jo vuosia M&M 

Kuntotalon tarjontaan. Action-tunnit ovat teeman 

mukaisia ryhmätreenejä ja edustavat modernia ryh-

mäliikuntakäsitystä, kertoo Jani Hurme.

Haastattelupäivänä Johanna Fontell veti Action 

tunnin, mikä oli täyteen buukattu. 

-Tunnilta tullaan hakemaan kunnon hikeä, mutta 

sen lisäksi myös hyvää oloa, jonka tarjoan jokaisen 

kunnon mukaan, kertoi Johanna Fontell.

Myös perinteisempi ryhmäliikunta on löytänyt ti-

lansa M&M Kuntotalo Kupittaalla.

-Kaikkiaan yli 40 viikkotunnin ryhmäliikuntatar-

jonnasta voi jokainen rakentaa juuri omia liikuntata-

voitteita palvelevan kalenterin, kertoo M&M:llä pit-

kään ohjannut Heli Kurttila.

L
ammi on 5 500 asukkaan entinen kun-

ta Hämeestä, nykyään itäinen osa 

Hämeenlinnaa. Syyskuussa Markus 

Michelsson avasi Lammille kompaktin 320 

m² kokoisen kuntosalin.

Markus kertoo tarjoavansa lammilaisille matalan 

kynnyksen liikuntapaikan, jossa kaikkien on help-

po treenata joko omatoimisesti tai oma valmentajan 

kanssa. Syksyyn kuulun myös ryhmäliikunnan aloi-

tus.

-Lihaskunnon merkitys tulee vahvistumaan jat-

kossa, kun meiltä kaikilta tullaan odottamaan pys-

tyvämme elämään kauemman kotonamme. Nyt on 

hyvä hetki laittaa oma lihaskunto testiin.

-On selvää, että kaikki sujuu paremmin, kun elä-

mässä on enemmän energiaa!

-Tulemme panostamaan viihtyvyyteesi ja tarjo-

amme sinulle myös paikan, jossa voit istahtaa alas 

ennen tai jälkeen liikuntahetkesi, lupaa Markus 

Michelsson.

-Kupittaan lisäksi on Kupittaan asiakkaiden mah-

dollisuus jumpata myös Koulukadun ja Raisiontorin 

pisteissä, lisää Heli.
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TEKSTI: ARI KATAJISTO KUVAT: BIKU BISTA / BB VISUALS

Turvallisen treenin perusta

Näin säilytät liikunnan ilon 

Jotkut keräilevät nopeita autoja, jotkut postimerkkejä. Fit Tammiston 

omistajan Riku Kärkkäisen intohimona on kuntosalilaitteet, niin vanhat 

kuin uudet, joissa treenin vastuskäyrät ovat loistavat.

R
iku Kärkkäinen sanoo, että usein tällainen 

on 1980 luvulla - 2000 luvun alussa suun-

niteltu ja valmistettu kuntolaite.

MITEN RIKUSTA TULI 

LAITERIIPPUVAINEN?

-Aloitin kuntosaliharjoittelun jo vuonna 1988. Olen 

treenannut paljon eri saleilla Suomessa ja ympäri 

maailmaa. Olen aina kiinnittänyt huomiota ja tark-

kuutta erityisesti laitteisiin millä treenaan, laitebrän-

deihin, laitemalleihin, laitteiden ominaisuuksiin ku-

ten otevaihtoehtoihin ja ennen kaikkea laitteiden 

biomekaniikkaan ja oikeaan kuormituskäyrään. 

Tykkään treenata toistot tarkkuudella ja ajatuksella 

ja tunnistan laitteen hyvän kuormituskäyrän jo muu-

taman toiston perusteella ja usein näen laitteen ku-

vastakin, kuinka laite on suunniteltu. 

Ensimmäiset kunnolla Rikun mieleen jääneet lait-

teet ulkomaanmatkoilta on Cybexin laitemallit 1990- 

ja 2000 luvulta, Bodymastersin ja Flex Fitnessin lait-

teet, jotka nykyisin ovatkin haluttuja keräilykappa-

leita.

Yksi ensimmäisistä yksittäisistä laitteista mi-

kä jäi vahvasti Rikun mieleen, on 2000 luvun alun 

Cybex Eagle kneeling lateral raise eli vipunostolaite.  

Samainen laite löytyy myös Fit Tammistosta, jonka 

Riku onnistui löytämään USA:sta käytettynä, koska 

tämän harvinaisuuden valmistus on jo lopetettu.

-Mielestäni parhaat laitteet suunniteltiin 1990- ja 

2000-luvulla. Nuo vuosikymmenet olivat laiteval-

mistuksen kulta-aikaa. Siihen aikaan suurin osa lait-

teista suunniteltiin kehonrakennusharjoittelu edel-

lä, joka automaattisesti tarkoitti sitä, että laitteet 

suunniteltiin vastuskäyrältään oikein ja ajatuksella. 

Samoin ne tehtiin kunnon materiaaleista kestäväksi 

ja biomekaniikkaan oikeasti panostettiin. 

Siihen aikaan laitteet myös tehtiin valtaosin 

USA:ssa ja laitteista puuttui kaikki muovisuus.  

Loistavia brändejä oli paljon markkinoilla, kuten 

esimerkiksi Flex, Bodymasters, Cybex, Paramount, 

Icarian, MedX, Nebula, Strive eli nykyinen Prime ja 

Nautilus. Osa näistä brändeistä on lopettanut, osa 

firmoista myyty isommille brändeille, osalla pelkät 

laitepiirustukset on myyty muille valmistajille ja osa 

on täysissä voimissaan. 

Myöhemmin 2000-luvun puolenvälin aikoihin 

wellnessajattelu valtasi alaa ja laitteista haluttiin 

tehdä helpommin lähestyttäviä ja tämä myös au-

tomaattisesti laski laatua ja suunnittelun tasoa. 

Laitteita alkoi suunnitella ihmiset, mitkä ei välttä-

mättä edes koskaan olleet harjoitelleet ja laitteita 

tehtiin tyylikäs ulkokuori edellä. 

Myös valmistusmateriaaleista alettiin tinkiä.

-Nyt ilokseni huomaan, että laitevalmistuksessa 

on taas palattu lähemmäksi vanhoja hyviä aikoja ja 

kovaa ja laadukasta treenaamista arvostetaan ja laa-

dukkaita uusia laitteita puskee markkinoille monelta 

valmistajalta.

Omalla salilla on Riku huomannut myös sen, että 

aivan tavallisetkin ihmiset ovat erittäin laite- ja brän-

ditietoisia ja osaavat arvostaa tuntumaa laitteessa. 

Joten ei ole sama millä laitteilla laitat asiakkaasi 

treenaamaan.

MITÄ SITTEN TARKOITTAA 

AIKAISEMMIN MAINITTU 

VASTUSKÄYRÄ?

Lyhyesti kerrottuna vastuskäyrä tarkoittaa sitä, mis-

sä vaiheessa kokonaista toistoa liike on raskas, kes-

kiraskas tai kevyt. Lihas on heikoimmillaan aina liik-

keen alussa ja lopussa ja vahvimmillaan liikkeen kes-

kivaiheilla.

Jos vastuskäyrä on rakennettu oikein, niin vas-

tuskäyrä toteutuu edellä mainitulla tavalla lihaksen 

voimantuoton mukaan. Eli kun vastuskäyrä on oi-

kein, niin liikkeessä ei pääse syntymään ns. sticking 

pointsia, vaan liike pysyy koko ajan vakaana, vaikka 

toistot alkaisivatkin olemaan jo todella tiukkoja, niin 

toistoja vaan tulee ja tulee eikä liike pysähdy mis-

sään vaiheessa. 

Väärin rakennetussa kuormituskäyrässä esimer-

kiksi vastus on koko ajan kasvava. Tämä tarkoittaa 

sitä, että saat helposti esimerkiksi 5–6 kokonais-

ta toistoa. Kun lihas alkaa väsyä, niin supistusvai-

he, missä lihas on heikoimmillaan, alkaa jäämään 

vajaaksi.  Eli loppuosa sarjasta on vajaita toistoja 

ja kunnon loppusupistus jää aina saavuttamatta. 

Muutaman sarjan jälkeen jopa kaikki toistot jäävät 

vajaiksi supistusvaiheessa, vaikka liikkeen alkuosa 

olisikin kevyt.

Toki hyvässä laitteessa on tärkeää myös kestä-

vyys, viimeistely ja riittävät säätömahdollisuudet ja 

otevaihtoehdot. Laiteharrastajien keskuudessa lait-

teen paremmuuden määrittää ensisijaisesti vastus-

käyrä ja biomekaniikka eli kuinka laite osuu kohdeli-

hakseen. Jotta vastuskäyrän pystyy kunnolla toden-

tamaan testaamalla, vaatii myös hieman treenivuo-

sia alle ja riittävän hermotuksen lihaksessa.

Helposti ajatellaan, että ei laitteissa ole eroja, 

että rintapunnerrus on rintapunnerrus tuli se mis-

tä tahansa. Ilmaisu on sama kuin sanoisit, että ei 

Ferrarissa ja Fiatissa ole mitään eroja, koska molem-

mat tulee Italiasta.

Usein salimainonnassa myös viljellään lausetta 

markkinoiden parhaat laitteet. Tuolle voimakkaalle 

lauseelle olisi hyvä löytyä myös kompetenssia oi-

keasta tiedosta ja kokemuksesta. 

-Hyvää salia on myös mahdoton rakentaa vain 

yhdellä laitebrändillä. Paras ja laadukkain sali syn-

tyy, kun useita brändejä sekoitetaan. Jokaisella val-

mistajalla on valikoimissaan niin hyviä ja huonompia 

laitteita. 

KOTISALIN SYNTY

-Fit Tammistoon olen nyt hankkinut laitteita aktii-

visesti. Viime vuonnakin pelkästään kymmeniä lait-

teita ja tilausputkessakin on tälle jutun tekohetkellä 

kymmenkunta uutta huippulaitetta. Aina löytyy vä-

hän parannettavaa.

Uusien laitteiden tieltä käytöstä poistettuja laa-

tulaitteita Rikulla on kahdessa eri varastossa pää-

kaupunkiseudulla jo kokonaisen salin verran laitteita 

odottamassa seuraavaa projektia. 

-Kun hyviä laitteita on varastoon asti, päätin teh-

dä myös autotallista kotisalin, minne tulee vain kai-

kista harvinaisimmat laitteet. 

Nyt autotallista löytyy esimerkiksi restauroitu 

ketjuvetoinen 1970-luvun Arthur Jonesin suunnitte-

lema Nautilus multi triceps ja ketjuvetoinen MedX-

hauislaite, joka on laiteharrastajien keskuudessa 

rankattu parhaaksi hauislaitteeksi. Lisäksi muutama 

muu harvinaisempi laite. 

Riku Kärkkäinen kertoo, että Fit Tammistossa har-

vinaisimmat laitteet ovat ensinnäkin vuoden 1984 

Nautilus Crome pullover, mikä on edelleen biomeka-

niikaltaan paras pullover laite. Crome-malleja tästä 

on valmistettu vain 29 yksilöä. Lisäksi löytyy Flex 

Leverage levypainokuormitteinen jalanojennus. 

Flex laitteiden määrät maailmalla liikkuvat enää jois-

sakin kymmenissä. 

Fit Tammistossa löytyy todennäköisesti 

Suomen suurin määrä laitteita lihasryhmä kohden. 

Esimerkkinä pelkästään selän treenaamiseen on 

suorituspaikkoja 25.

Omissa treeneissä Riku valitsee liikkeet yleen-

sä sen mukaan, ettei häiritse maksavan asiakkaan 

treeniä. Eli asiakas aina edellä. Oma treeni muuttuu 

aina lennosta ja kun kaikki laitteet ovat hyviä niin 

liikkeellä ei juurikaan ole väliä. 

-Suosin itse laitteilla treenaamista, koska lukuis-

ten olkapäävammojen takia vapailla painoilla har-

joittelu ei ole enää kivutonta. 

JATKUVAA UUSIUTUMISTA?

Oman salin myötä laitteista on tullut Rikun suurin 

intohimo ja hän tutkii ja seuraa jatkuvasti laitemark-

kinoita, uutuuksia, selailee käytettyjä laitteita USA:n 

markkinoilta, käy myös testaamassa laiteuutuuksia 

mielellään.

-Podium Gym Solutionsin Jari Luonelan kanssa 

onkin käyty useita kertoja Ruotsissa testaamassa 

uutuusmalleja, joista viimeisimpänä tarttui mukaan 

uutta Truen Palladium sarjaa. 

Suomen ensimmäiset Palladiumit on tulossa loka-

kuun alussa Fit Tammistoon. Kyseessä on Cybexin 

entisten suunnittelijoiden laitesarja, jonka proto-

tyyppejä Riku testasi jo vuonna 2019.

-Jarin kanssa kävimme myös Owatonnassa 

Cybexin tehtaalla vierailulla.

-Keräilyharvinaisuudet löytyvät yleensä laitevälit-

täjiltä ympäri maailmaa, joita nykyään tarjotaan mi-

nulle. Päätös ostosta on yleensä tehtävä saman tien. 

Muuten et välttämättä koskaan enää saa sitä yksilöä 

mistään. 

Rikun missiona on ollut rakentaa Fit Tammistosta 

jokaisen laitteen osalta täydellinen kuntosali ja pi-

an ollaan hyvin lähellä sitä. Seuraava tavoite sen jäl-

keen onkin löytää tila tai jo toiminnassa oleva kunto-

sali, jota voisi alkaa myös rakentaa omasta mielestä 

täydelliseksi kuntosaliksi.

M
iten liikkumisesta saisi pysyvän elä-

mäntavan alkuhuuman jälkeen? 

Terveystalon fysioterapeutin Mikko 

Petäjäniemen vinkeillä liikunta ei muutu 

pakkopullaksi.

1. VALITSE LAJI, JOKA TUO 

OIKEASTI HYVÄN OLON – MYÖS 

LIIKKUESSA, EI VAIN SEN JÄLKEEN

Motivaation ja innostuksen säilymiseksi on tärkeää 

valita harrastus, jonka parissa viihtyy. Liikkumisen 

pitäisi aina tuoda hyvää oloa: koskaan ei saisi olla 

tunnetta, että treenaaminen on pelkkää pakkopul-

laa, koska silloin todennäköisesti lopettaa harras-

tuksen jossain vaiheessa. Ennen kuin näin käy, kan-

nattaa kokeilla ennakkoluulottomasti muita lajeja.

Joskus ihmiset takertuvat turhaan nuoruudessa 

harrastettuun tuttuun lajiin, vaikka sitä on vaikea 

harrastaa nykyisellä asuinpaikkakunnalla tai elä-

mäntilanteessa. Silloin vaarana on, että innostus hä-

viää liikuntaan liittymättömien syiden takia. 

Lajin tai liikuntamuodon valinnassa on tärkeää 

kuunnella myös omaa kehoa, sillä liikunnan olisi hy-

vä tukea sen ongelmakohtia. Jos on esimerkiksi huo-

no ryhti tai tekee istumatyötä, kannattaa harjoittaa 

liikuntaa, jossa haastetaan maltillisesti ylävartalon 

liikkuvuutta sekä koko selän lihaksistoa.

2. ALOITA REHELLISESTI 

OMALTA TASOLTA

Jos ei ole vuosiin liikkunut säännöllisesti, on hyvä 

aloittaa peruskuntoa kehittävästä liikunnasta. Hyvä 

lajeja aloittelijalle ovat esimerkiksi kävely, pyöräily 

tai vaikka uinti. Peruskuntoa kehittävät lajit paran-

tavat sydämen ja keuhkojen hapenottokykyä sekä 

laskevat verenpainetta. Käytännössä se tarkoittaa 

pitkäkestoista, rauhallista liikuntaa muutaman ker-

ran viikossa.

Tavoitteiden on hyvä olla alussa maltillisia: esi-

merkiksi että pystyy juoksemaan puolen vuoden 

päästä tunnin lenkin. Jos tähtää heti maratonille, al-

kaa helposti treenata liian kovilla tehoilla, jolloin lei-

piintymisen, rasitusvammojen ja loukkaantumisten 

riski kasvaa.

Aloittelijalle sopiva harjoitusrytmi on 3–4 liikun-

takertaa viikossa, huomioiden arjen muut rasitus- ja 

stressitekijät. Silloin kunto nousee ja hyvä fiilis säi-

lyy: kehitystä tapahtuu, mutta elämä ei pyöri pelkän 

liikunnan ympärillä. Terveyden kannalta viikossa pi-

täisi liikkua vähintään 2,5 tuntia. Jo se laskee kole-

sterolia ja ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja.

3. LIHASKUNTOHARJOITTELUA 

TARVITAAN, MUTTA SUURET LIHAKSET 

TARKOITA HYVÄÄ KUNTOA

Viikkoon voi sisällyttää erilaisia liikuntamuoto-

ja. Jonkinlaista lihaskuntoharjoittelua tarvitaan, 

mutta se ei tarkoita maksimivoiman treenaamista. 

Lihasvoimaa tarvitaan kehon oikeiden asentojen 

ylläpitämiseen ja esimerkiksi horjahdustilanteessa 

tasapainon säilyttämiseen. Voimaharjoittelun mer-

kitys korostuu vanhemmiten, sillä jokaisen kymme-

nen vuoden aikana ihmiseltä katoaa 30 prosenttia 

lihasvoimasta.

Pelkkä voimaharjoittelu ei kuitenkaan kehitä pe-

ruskestävyyttä. Siksi harjoittelun täytyy sisältää 

myös aerobista liikuntaa – suuret lihakset eivät tar-

koita, että ihmisellä olisi hyvä kunto, mutta vahva 

lihaksisto suojaa kehoamme ja tukee sitä kaikessa 

toiminnassa.

4. PANOSTA PALAUTUMISEEN

Tasapainoinen harjoittelurytmi jättää tilaa palautu-

miselle. Kun treenaa paljon, kunto kehittyy levossa. 

Kannattaa muistaa, että kovasta treenistä palautu-

minen kestää pidempään, jopa kaksi vuorokautta.

Palautumisessa uni on todella tärkeää, ja parhai-

ten palauttavat unisyklin alkuvaiheessa esiintyvät 

syvän unen vaiheet. Siksi olisi hyvä pyrkiä mene-

mään ajoissa nukkumaan ilman television tai mobii-

lilaitteiden häiriötä. Ruokavalion puolesta oikein va-

littu tavallinen ruoka riittää palautumiseen, jos liik-

kuu muutaman kerran viikossa.

Monelta unohtuu, että palautuminen alkaa he-

ti treenin jälkeen. Suorituksen jälkeinen jääh-

dyttely ovat yhtä tärkeitä kuin alkulämmittely. 

Alkulämmittely ja jäähdyttely voivat muistuttaa hy-

vin paljon toisiaan. Intensiteetti vain jäähdyttelys-

sä on laskeva. Dynaaminen venyttely avaa nivelten 

liikelaajuuksia, joka puolestaan auttaa käyttämään 

kehoa oikein ja välttämään rasitusvammoja.

5. LIIKUNNAN KUULUU PARANTAA 

ARKEA, EI KUORMITTAA SITÄ

Palautumisen kannalta on myös tärkeää ottaa huo-

mioon oman elämän kokonaistilanne: liikunnan pi-

täisi jollain tavalla parantaa omaa arkea, ei kuormit-

taa sitä. Jos on stressiä töissä tai muuten kuormitta-

va elämäntilanne, liikunnan täytyy olla palauttavam-

paa. Tehotreeni vetää kropan entistä kovemmille 

kierroksille.
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Dr Bodyn miehuuskoe

5+1 vinkkiä

Tervehdys K&F-lehden lukijat. Olen osalle teistä jo tuttu, mutta saanen 

silti esittäytyä. Olen Jan Sundell 51-vuotias sisätautiylilääkäri, tietokir-

jailija ja innokas kuntosalitreenari Kaarinasta. 

E
nsimmäinen kirjani ilmestyi jo reilu kym-

menen vuotta sitten ja viimeisin on 

Hippokrateen Soturi (Docendo 2021). 

Kirjojeni lisäksi olen postannut pian vuo-

sikymmenen aktiivisesti somessa minulle tärkeistä 

aiheista kuten liikunnasta, ravitsemuksesta, tervey-

destä ja lääketieteestä. Löydät minut Facebookista 

sivuiltani Jan Sundell – Dr Body sekä olen myös 

Instagramissa ja YouTubessa. Mukavia lukuhetkiä 

kirjojeni parissa ja tervetuloa some-sivuilleni.

Aloitin säännöllisen salilla käymisen 16-vuotiaana. 

Kolmekymppisenä oli melkoista kiirettä lasten, eri-

koistumisen ja väitöskirjan tiimoilta, mutta silloinkin 

pidin kiinni kolmesta kuntosaliharjoituskerrasta vii-

kossa. Monesti olisi mieluummin nukahtanut pen-

kille, kuin alkanut siitä punnertamaan tankoa mutta 

periksi ei annettu.

MASTERSINA LAVALLE

Ruuhkavuosien helpotettua keskityin intensiivisesti 

kuntosalitreeneihin. Pystyin nostamaan treenimää-

rät kolmesta viiteen kertaan viikossa. Sitten päätin 

tulevien pyöreiden vuosien, 40 v, kunniaksi repäistä 

ja mennä kilpailemaan klassisessa kehonrakennuk-

sessa (CBB). Kisadieetti oli hyvin raskas mutta teho-

kas. Olin Helsingin Kulttuuritalolla elämäni kunnossa 

viiden prosentin rasvoilla CBB tulokaskisoissa 2011 

sijoittuen hienosti hopealle. Seuraavana vuotena 

osallistuin masters 40 SM-kisoihin samassa lajissa, 

mutta nyt tuli dieetillä terveysongelmia. Sairastuin 

keuhkokuumeeseen ja muutenkin veto tuntui ole-

van poissa ja hermot hyvin tiukalla. Kipusin lopulta 

keväällä 2012 Turun konserttisalin lavalle ja sijoituin 

neljänneksi. 

Kisojen jälkeen vähensin treenausta ja lisäsin ka-

loreita. Olo jäi silti vetämättömäksi, haluttomaksi ja 

nukuin paljon. Lopulta hakeuduin asiantuntijalle ja 

minulla todettiin matalat testosteroniarvot. Parin 

vuoden seurannassa tila ei juuri kohentunut ja oirei-

den jatkuessa erikoislääkäri suositteli minulle vah-

vasti testosteronikorvaushoitoa. Alkuun en millään 

meinannut hyväksyä ajatusta, sillä olin ehdottomas-

ti kaikkea dopingia vastaan. Lopulta kuitenkin taju-

sin, että kyse on sairauden hoidosta ei huijauksesta.

VÄHÄN TESTOSTERONIA

Olen ollut nyt seitsemän vuoden ajan testosteroni-

korvaushoidon piirissä ja voin hyvin. Kiitos siitä lää-

ketieteelle ja lääkärilleni. Mitään muita lääkkeitä en 

käytä enkä ole koskaan käyttänyt anabolisia steroi-

deja tai kasvuhormonia. Korvaushoidossa testoste-

roniarvoni viedään normaaliin alakolmannekseen eli 

sinne missä sen pitäisi ollakin. Ylisuuria pitoisuuk-

sia ei käytetä ja tarvittaessa annosväliä harvenne-

taan verikokeiden perusteella. Viime vuosina myös 

kipinä kilpalavalle on taas syttynyt ja aloin haaveil-

la comebackista. Niinpä päätin osallistua 51-vuoti-

aana syyskuussa 2022 Tampereen Tähtiareenalla 

kehonrakennuksen SM-kisoihin Masters 50 sarjas-

sa. Fitnesspuolella en voinut nimittäin enää kilpailla 

korvaushoidon takia. 

Kun tein päätöksen SM-kisoihin osallistumisesta, 

lisäsin melkein vuotta edeltävästi treenimäärät nel-

jästä viiteen viikossa. Treenasin ylävartalon työntä-

vät ja vetävät lihakset kaksi kertaa viikossa. Jalat mi-

nulla on ottanut hyvin vastaan treeniä ja niille riitti 

kerran viikossa harjoittelu. Dieetti alkoi 22 viikkoa 

ennen kisoja. Proteiinit pysyivät vakiona n. 2 g/pai-

nokilo, mutta hiilihydraatteja vähensin painon mu-

kaan. Rasvoissa minulla oli alusta lähtien ideologia-

na, että tyydyttynyt laitetaan minimiin ja rasva olisi 

siis lähes täysin tyydyttymättömiä rasvahappoja eli 

terveellistä pehmeää rasvaa.

KISADIEETTINI JA TREENINI

Klo 7.30 aamiainen: Kaurapuuroa (annos pieneni 

hieman loppua kohti), rasvatonta raejuustoa ja kup-

pi kahvia. Dieetin loppupuolella otin vielä 100 mg 

kofeiinitabletin ennen salia, mikäli tarvitsin lisäener-

giaa ja puutostiloja estämään monivitamiinihivenai-

netabletin (100 % päiväannoksesta), koska ruokava-

lioni oli hyvin askeettinen.

Klo 9.00 Salitreeni, jonka aikana join palautu-

misjuoman: 30 g heraproteiinia + 7 g kreatiinia + 5 

g sokeria. Salin jälkeen menin Remu-koirani kanssa 

metsälenkille tunniksi. Loppudieetillä pyrin teke-

mään illemmalla toisen kevyemmän aerobisen har-

joitteen.

Klo 11.30 Lounas: paljon kasviksia (kurkku, tomaatti 

ja kaali), jonkin verran riisiä ja kalaa (lohi + sei) sekä 

kahvi. Dieetin loppupuolella riisi jäi pois kokonaan.

Klo 16 Välipala: Hedelmärahka, 2 omenaa, jonkin 

verran mustikoita ja banaani, jotka sekoitin rasvatto-

maan maitorahkaan. Dieetin loppupuolella jäi ensin 

pois banaani, sitten mustikat ja lopuksi omenakin eli 

söin pelkän maitorahkan.

Klo 19 Välipala: ruisleipä kasvirasvamargariinilla, 

broilerfilettä ja porkkanoita. Dieetin loppupuolella 

ruisleipä jäi pois.

Klo 22 Iltapala: kaurapuuro (annos pieneni hieman 

loppua kohti) ja rasvaton raejuusto.

Dieetin loppusuoralla kaloreita oli vain 1 840 kcal 

ja energiaravintoaineista hiilihydraatteja 190 g, pro-

teiinia 180 g ja rasvoja 40 g. Tuolloin kunnon hiili-

hydraatit sijoittuivat aamupuuroon, että jaksaa tree-

nata ja iltapuuroon, että saa unta. Tämä ruokavalio 

teki minulle ummetuksen, minkä takia käytin mahan 

pehmikettä Levolacia 15–30 ml/vrk. Dieetillä unen 

tarve väheni niin, että lopulta se läheni neljään tun-

tiin pienten päiväunien kera. Tämän takia otin iltai-

sin kymmeneltä kaksi viikkoa ennen kisoja melatoni-

ini- ja magnesiumtabletin, joilla sain unta pari tuntia 

enemmän aamuyöstä. Dieetin loppupuolella poik-

keuksellisesti lisäsin tarvittaessa hieman suolaa ruo-

kaani (pari grammaa/vrk), sillä natriumia dieettini ei 

juuri enää sisältänyt.

KISAVIIKKO

Kilpailuviikolla en treenannut aerobista enää olen-

kaan ja viimeisen kuntosalitreenin tein tiistaina. 

Loppuviikko harjoittelin poseerauksia ja vapaaoh-

jelmaani. Dieetissä tuplasin ravinnon rasvat maa-

nantaista ja keskiviikko illasta lisäsin hiljalleen hiili-

hydraatteja ruokavalioon vauhdin kiihtyessä kisaa 

kohti. Pidin kuitenkin tällä kertaa ns. hiilihydraatti-

tankkauksen maltillisena kuntoa peilistä tarkkaillen. 

Söin sen verran, että energiatasoni riittivät harjoit-

telemaan poseeraukset hyvin. Suolan määrän pidin 

vakiona ja pienenä noin 2–3 gramma päivässä. Itse 

kisapäivänä söin normaalin kaurapuuroaamiaisen. 

Tein valmiiksi bäkkärille neljään sheikkeriin juomat, 

joissa jokaisessa oli 20 g vaniljan makuista herapro-

teiinia, 40 g sokeria ja 400 ml vettä. Lisäksi minulla 

oli banaaneja ja Nutridrink täydennysravintovalmis-

tejuoma (vastaa yhtä ateriaa) kovempaan nälkään. 

Käytyäni suihkurusketuksessa venyttelin ensin ol-

kapäätäni kepillä. Sitten aloin pumppailla vastusku-

minauhoilla ja samalla hörpin tankkausjuomaa sha-

kerista. Niitä meni yhteensä koko kilpailussa vajaa 3 

pulloa. Lisäksi otin yhden Nutridrinkin ja banaanin 

alkukilpailun jälkeen (klo 11.50) ennen finaalia (klo 

12.50), johon ilokseni pääsin.

Kisaviikolla kävin apteekissa InBody-mittauksessa. 

Vertailuna siihen minulla oli massakaudelta eli noin 

10 kuukautta edeltävästi syksyn arvot, jolloin paino-

ni oli 103,2 kg, rasvamassa 13,4 kg (rasvaprosentti 

13), lihasmassa 51,6 kg ja mineraalit 6,27 kg (korre-

loi luustomassaan). Tähän dieettiin lähdin painosta 

106,2 kg ja Inbodyssa paino oli 3 tuntia aamiaisesta 

90,8 kg, rasvamassa 2,7 kg (rasvaprosentti 3), lihas-

massa 50,3 kg ja mineraalit 5,85 kg. Nämä tulokset 

olivat hyvin linjassa viime dieettini arvojen kanssa 

vuonna 2020, jolloin kiristelin itseni Hippokrateen 

Soturin kirjakuvauksiin: 93,1 kg, rasvamassa 4,5 kg 

(rasvaprosentti 4,9), lihasmassa 51 kg ja mineraa-

lit 5,77 kg. InBody näyttää siis antavan kohdallani 

suhteellisen järkeviä tuloksia, kun vertailen esim. 2 

vuotta siten ollutta dieettiä. 

Jos käytän massakauden vertailukohtana 10 kuu-

kautta ennen kisoja tehtyä InBody-mittausta, niin 22 

viikkoa kestäneen kisadieetin aikana pudotin painoa 

15,6 kg, mistä rasvaa 68,6 %, lihasta 8,3 %, luuta 2,7 % 

ja nestettä 20,4 %. Olen tähän dieetin tulokseen erit-

täin tyytyväinen. Jos vertaan sitä 10 vuoden takai-

seen kisakuntoon, niin silloin rasvaprosenttini oli 5 ja 

paino 82 kg (ilman kreatiinia). Nyt en pitänyt kreatii-

nista taukoa, joten jos niin olisin tehnyt, luulisin nes-

tettä lähtevän vielä ainakin 2 kg eli painoni olisi ollut 

ehkä 88 kg. Näin ollen olen 10 vuodessa olen saa-

nut reilu kuusi kiloa lihasmassaa lisää. Se on ihan ki-

vasti tällä treenihistorialla, koska aloitin 16-vuotiaa-

na säännöllisen treenaamisen. Kilpailijakokouksessa 

painoin 89,9 kg, mikä oli dieetin alin paino ja lavalla 

olin elämäni kunnossa. 

Toteutin siis 3.9.2022 pitkäaikaisen haaveeni teh-

dä comeback kehonrakennuslavalle 10 vuoden tau-

on jälkeen. Sarjani oli SM Masters 50. Jännitin alku-

kilpailussa pääsenkö finaaliin. Kun sitten kuulin sin-

ne päässeeni, olin suunnattoman onnellinen. Sain 

esittää pitkään hiomani vapaaohjelman ja kaikki 

meni nappiin. Lisäsin muuten puolituntia ennen esi-

tystä vielä klassisen Arnold posen siihen. Lopulta 

sijoitukseni oli 5. Se tuntuu todella mahtavalta näin 

kovatasoissa seurassa. 

MESTARIKOE DONE

Tämä koko projekti oli minulle miehuuskoe. Kun täy-

tin 40 halusin repäistä ja osallistua klassiseen ke-

honrakennuksen. Nyt kun täytin 50 halusin katsoa 

vieläkö minussa on miestä tehdä valtavan haasteel-

linen projekti, missä mitataan ihmismielen ja kehon 

äärirajat. Minä tein sen ja olen siitä valtavan iloinen. 

Ymmärrän, että tämä voi tuntua monesta ihmeelli-

seltä ja ehkä turhamaiseltakin, mutta minulle tämä 

oli yksi elämän top-kymppikokemus, mitä mietin 

vielä kiikkustuolissa. Uskon tämän jalostaneen mi-

nua ja olen oppinut paljon itsestäni. 

Somessa ehkä herkästi tulee kuva, että kaikki 

on minulle helppoa. Ylilääkäri hymyilee, hoitaa po-

tilaansa, läheisensä, ystävänsä, treenaa joka päivä 

ja kiristää 22 viikossa 17 kg. Voin kertoa teille, että 

olen ihan tavallinen ihminen ja kaikki ei ole todel-

lakaan helppoa. Tämä on ollut hyvin raskas projek-

ti. Annetaan vaikka kisaviikon esimerkki. Silloin oli 

kiva syödä hiilareita, mutta samalla aivot olivat ot-

taneet taktiikan, missä aiheuttavat koko ajan nälän 

tunteen, kun tiesivät, että dieetti on ohi. Piti olla tosi 

tarkkana, ettei repsahda ylisyömiseen. 10 vuotta sit-

ten nimittäin kävi niin, että en pystynyt estämään 

ahmimiskohtausta ja tankkaus meni överiksi. Lavalla 

oli nesteinen kunto. Nyt onneksi osasin varautua tä-

hän. Jollei kaikille vielä ole selvinnyt niin terveellistä 

tämä ei ole eikä missään nimessä soveltuva kenelle-

kään syömishäiriöiselle.

Haluan kiittää saamastani tuesta. Olen erityisen 

ilahtunut, että näin marginaalilaji kuin kehonraken-

nus, on saanut some-sivuillani ihmisten mielen-

kiinnon heräämään ja he ovat eläneet tätä matkaa 

kanssani. Olette aina sydämessäni. Erityiskiitos kai-

kille läheisille tukijoukoille. Kiitos rakas Jonna, että 

jaksoit huoltaa, avustaa ja sietää minua tämän ras-

kaan vuoden, jossa kaikki toiminta tähtäsi vain mi-

nun varttiini kisalavalla. Kiitos Jani Pernell, että jak-

soit vastata käytännön kysymyksiini. Kiitos salini 

Kilosport ja Fit camp Lauste sekä Kaarina bäkkärille 

tarvittavista pumppivälineistä.

Toivotan teille kaikille K&F-lehden lukijoille tehok-

kaita treenejä ja terveellisiä aterioita. Muistakaa to-

teuttaa haaveenne ja olkoon niissä voima kanssan-

ne!

S
elkäkivut ovat hyvin yleisiä. Jopa neljä vii-

destä kokee niitä jossain vaiheessa elämän-

sä aikana. Selästään voi pitää huolta pysy-

mällä aktiivisena arjessa ja huomioimalla 

terveelliset elintavat. 

– Suurin osa selkäoireista on onneksi hyvälaatui-

sia ja ohimeneviä, eikä niiden kanssa tarvitse pär-

jätä yksin. Tietoa ja tukea selän itsehoitoon on tar-

jolla Selkäkanava-sivustollamme sekä paikallisissa 

selkäyhdistyksissä, jotka järjestävät esimerkiksi oh-

jattuja liikuntaryhmiä, luentoja, vertaistukea ja vir-

kistystoimintaa, Selkäliiton toiminnanjohtaja Kirsi 

Töyrylä-Aapio kertoo.

5+1 VINKKIÄ SELÄN HYVINVOINTIIN 

1. Liiku säännöllisesti. Säännöllinen ja monipuoli-

nen liikunta edistää selän hyvinvointia ja ehkäi-

see selkäoireita.

2. Tauota paikallaanoloa niin istumista kuin sei-

somista. Pienikin liike on hyväksi selälle. 

3. Syö terveellisesti. Ylipaino on yksi selkäkivun 

riskitekijöistä.

4. Nuku riittävästi. Unihäiriöt voivat aiheuttaa tai 

pahentaa selkäkipuja.

5. Rentoudu. Rentoutuminen helpottaa lihasjän-

nitystä, lievittää kiputilan aiheuttamaa stressiä 

ja vähentää kipuja.

6. Liity selkäyhdistyksen jäseneksi. 
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Piia Pennanen ja Auri Näres

Tunnustettu KuntoPeimari

Hyvä maku

Tasapainottuva Korso

Y
ksitoista vuotta sitten Paimioon, aivan 

1-tien tuntumaan avattiin KuntoPeimari-

niminen kuntokeskus. Toiminnasta vas-

taavana on toiminut koko ajan Vesa 

Virtanen.

Paimio on noin 11 000 asukkaan kaupunki ja Vesa 

laskee KuntoPeimarin vaikutusalueeseen kuuluvan 

parikymmentä tuhatta henkilöä.

-Turkuun ei ole pitkä matka, mutta paimiolaiset 

käyttävät mielellään oman kaupungin palveluja.

MUUTOS ON VAKIO

Vesa kertoo koko toiminta-ajan liikunnan olleen 

muutoksessa, josta osan KuntoPeimari on käyttänyt 

oivallisesti hyväksi.

-Korona-aikana saimme keväästä syksyyn treeni-

kontin Ankkalammen rantaan, jonka osa asiakkaista 

otti omaksi treenimestakseen.

KuntoPeimarissa on kolme ryhmäliikuntasalia. Iso 

ryhmäliikuntasali, jossa tilaa 250m2. Toiminnallinen 

sali mahdollistaa erilaisten toiminnallisten tuntien 

vetämisen ja on käytettävissä muina aikoina oma-

toimitreenaamiseen. Spinnitunnit pyöräillään jat-

kossa isossa salissa, kun tila remontoidaan uuteen 

käyttöön.

-Toiminnallisen salin otimme käyttöön, kun 

crossfit ja toiminnallinen harjoittelu rantautuivat 

Suomeen. Tänäkin syksynä vedämme siellä yhdek-

sän viikkotuntia ryhmätreenejä.

Se on suuri määrä, kun KuntoPeimarin koko 

ryhmäliikuntakalenteri sisältää 24 viikkotuntia. 

Toiminnallisen harjoittelun tila on kovassa käytössä 

myös tuntien ulkopuolella.

VIRTANEN HUOMATTU

Kun mies tekee työtä suurella sydämellä, huoma-

taan se ympäristössä.

Vuonna 2020 Vesa Virtanen valittiin vuoden po-

sitiivisimmaksi yrittäjäksi. Vuosi 2020 oli jo korona-

vuosi.

-Haluan minimoida ihmisten tekosyitä olla liikku-

matta, sanaili positiivista ilmettä liikuntaan tuova 

Vesa Virtanen.

Vuonna 2021 SunPaimio palkitsi Vesan Paimio 

avaimella. Tässäkin perusteluna vahva työ kuntolii-

kunnan hyväksi Paimiossa.

T
ämän vuoden suuri uutinen Korson kun-

toilun parissa, että Liikuntakeskus Vida 

osti Korso Gymin. Työn alla on uudistaa 

Gymiä ja samoin pitää Vida uusiutumisen 

polulla.

Niin Vida kuin Korso Gym ovat kuuluneet todella 

pitkään korsolaiseen kuntoiluun. Yksitoista vuotta 

Vidan puikoissa on ollut Piia Pennanen ja kolmisen 

vuotta partnerina on toiminut Auri Näres.

UUDISTAMISTA

Piia ja Auri kertovat, että heille parin viime vuoden 

ajan haasteita tuotti korona. Koronan aikana on 

Vidalla panostettu niin tilaratkaisuihin kuin liikun-

nalliseen sisältöön.

-Saimme kaipaamaamme lisätilaa seinänaapuriti-

lan vapauduttua. Oli hieno päästä siirtämään cardio-

osasto uuteen lisätilaan ja rakentaa henkilökunnalle 

tauko- ja pukutila, kertoo Piia Pennanen.

Auri säestää, että myös asiakaspalvelutilan uudel-

leen järjestely toi hieman lisätilaa.

Piia painottaa, että käytettävyys ja toimivuus 

ovat parantuneet merkittävästi

Ryhmäliikunnan osalta aamut ovat nousseet toi-

miviksi ja niihin on lisätty tunteja.

-Perustunnit ovat suosittuja. Niissä on sopivas-

ti haastetta, mutta liikesarjat eivät ole liian vaikeita, 

kertoo Piia.

Monista keskuksista poiketen tanssitunnit ovat 

Vidassa suosittuja.

GYMILLÄ ASKEL KERRALLAAN

Auri kertoo, että he ovat lähteneet varovaisesti liik-

keelle Korso Gymillä. 

-Pientä remppaa tehty ja siisteyteen kiinnitetty 

huomiota. 

Auri lisää, että ryhmäliikuntakalenteria uudistet-

tiin aluksi Gymin ohjaajien näkemysten mukaan. 

Kevään aikana Gymin ja Vidan ryhmäliikuntaka-

lenterit rakennetaan siten, että päällekkäisyyksiä 

ei ole, jolloin asiakas pääsee valitsemaan nykyistä 

runsaammasta valikoimasta viikoittaisen jumppa-

annoksensa.

-Tämän syksyn projekti tulee olemaan Gymin car-

dio-osaston uudistaminen.

KORSOLAISTEN LIIKUNTA MIELESSÄ

Piia ja Auri kertovat niin Vidan kuin Gymin asiakas-

piirin olevan monipuolinen, sukupuoli tai ikä eivät 

määritä kummankaan salin asiakasta.

-Meille jokaisen asiakkaan liikunta on sydämen 

asia, siksi kuuntelemme teidän kommenttejanne 

miettiessämme keskusten kehittämistä.

Lahdessa vuosittain järjestettävä Nordic Fitness Expo on fitness- ja 

kuntoliikunnan suurtapahtuma. Tänä vuonna kilpailtiin ja messuttiin 

lokakuun 8.–9. päivinä.

TEKSTI: ARI KATAJISTO KUVAT: HANNA VÄISÄLÄ

S
amalla fitness juhli 30 vuoden matkaansa. 

Fitnessliiton toiminnanjohtaja Ville Isola 

mainitsi avajaispuheessaan, että fitness on 

kasvanut nykyiseen 100 000 harrastajan 

kokoonsa hyvällä pohjatyöllä, jota on tehty eri puo-

lilla Suomea. 

Laaja harrastajapohja näkyy myös kilpailijoiden 

määrän kasvuna. Tänä vuonna Lahdessa kilpaili use-

ampi kuin koskaan. Terveelliset elämäntavat ovat 

nyt kilpailuikään ennättäneillä Z-sukupolven edus-

tajilla jo DNA:ssa ja siten osa arkipäivää. Tulossa on 

vielä monta hienoa sukupolvea, jotka tuovat faninsa 

lavan reunalle ja edistämään sanan kulkeutumista 

mainstreamiin.

Messut ovat olennainen osa Nordic Fitness Expoa. 

Kahden koronavuoden jälkeen mukana oli hallilli-

nen näytteilleasettajia monipuolisine tarjontoineen. 

Messulavan tapahtumat toivat sisältöä niille, jotka 

tulivat vain messuilemaan. Lava tarjosi fitnesskilpai-

luja, luentoja ja näytöksiä.

Tämän vuoden messukokemuksen jälkeen voi-

daan odottaa mielenkiinnolla ensi vuoden fitnessta-

pahtumia.

Unbroken oli ensimmäistä kertaa osana Nordic Fitness Expoa.

Messuilla mm. XX-trainingin uusi laite kiinnosti.
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AUKTORISOITU PERSONAL 

TRAINER -KOULUTUKSET

FAF FINLAND PERSONAL TRAINER -KOULUTUKSET:

Aloita opinnot verkossa: FAF Foundation – Johdanto Personal 

Trainer opintoihin

Katso lisää: www.faf.fi/koulutukset/foundation

FAF Personal Trainer -koulutukset ovat SKY auktorisoituja 

koulutuksia. Koulutuksien tarkat kuvaukset, aikataulut sekä il-

moittautuminen osoitteessa www.faf.fi.

Kysy lisää info@faf.fi tai soita 010 439 7603.

TRAINER4YOU AUKTORISOITU PERSONAL TRAINER 

-KOULUTUKSET:

Uudet koulutusjaksot alkavat 2023!

Katso Personal trainingin perusteet Online-koulutuksemme

osoitteessa trainer4you.fi/verkkokauppa

Lisätietoja: info@trainer4you.fi

TRAINER LAB PERSONAL TRAINER -KOULUTUKSET:

Auktorisoitu personal trainer – Espoo 011/2022

Viisi lähijaksoa alk. 25.-27.11.2022

www.trainerlab.fi/ilmoittautuminen

MUUT KOULUTUKSET

FAF-KOULUTUKSET

Nutrition Coach -koulutus etäyhteydellä alk. 19.-20.11.

Seuraa kotisivuja www.faf.fi

TRAINER4YOU -KOULUTUKSET

Ravintovalmentaja

Etätoteutus: 22.10.2022–26.2.2023

Joogaohjaaja

Jyväskylä: 12.11.2022–15.1.2023 UUSI PAIKKAKUNTA!

Helsinki: 28.01.–26.3.2023

Ryhmäliikuntaohjaaja

Helsinki: 19.11.-18.12.2022

Kuntosalivalmentaja

Jyväskylä: 15.10. –26.11.2022

Turku: 15.10.–3.12.2022

Oulu: 22.10.–10.12.2022

Lisätietoja: info@trainer4you.fi

Koulutuksien tarkemmat sisältökuvaukset, ilmoittautuminen ja 

kaikille avoin tietopankki osoitteessa www.trainer4you.fi

TRAINER LAB

Liikunnanohjauksen peruskoulutus – Basic 

alk. 19.11.

Hyvinvointivalmentaja – Wellbeing Coach 0/2023

alk. 14.01.2023

www.trainerlab.fi/ilmoittautuminen

VARALAN KOULUTUKSET

Personal trainer PT15 KOULUTUS

alk. 11.-13.11.2022

Ryhmäliikunnanohjaajan peruskurssi

21.-22.1.2023

FasciaMethod ohjaajakoulutus

11.-12.11.2022

Varalan Urheiluopisto | www.varala.fi

+358 44 345 99 10 | julia.hilden@varala.fi

WELLNESS MENTOR -KOULUTUKSET

29.-30.10.2022 – Pilates Flow -Lohja

12.11.2022 – Yoga Flex– Lohja

09.-10.12.2022 – Yoga Flow – Lohja

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutuksiin

www.wellnessmentor.fi

SPARTAN ACADEMY

PERSONAL TRAINER

Kuopio alk. 19.-20.11.2022

STRENGTH & BARBELL -OHJAAJAKOULUTUS

5.-6.11.2022

BODYWEIGHT FLOW

10.12.2022

www.spartanacademy.fi

antti.nurmi@spartan.fi

Koulutuskalenteri 2022

 K&F Aktiivinen terveys

 @kflehdet

www.kf-lehti.com

24. vuosikerta

ISSN 1457-2966 

KUSTANTAJA 

Trainer4You Oy

TOIMITUS

K&F-lehdet c/o

Erimover Oy Ab

Vattuniemenkatu 21

00210 HELSINKI

toimitus@kf-lehti.com

TAITTO

Tanja Vaakanainen

PAINATUS 

Sanomala

Martinkyläntie 9 A

01770 Vantaa

VAKITUISET  

AVUSTAJAT

Mikko Paunonen

Jami Hellman (kuvat)

Tanja Vaakanainen (kuvat)

Veera Kurittu (kuvat)

Laura Eskola

Juha Kulmala

Merja Hellman

JAKELU

Jakelu kuntokeskuksiin eri puo-

lille Suomea 25–300 lehden ni-

puissa. Lehti on kuntokeskusten 

asiakaslehti ja noudettavissa 

jakelupisteistä niin kauan kuin 

lehtiä riittää.

Painos noin 30 000 kpl.

TILAUKSET

Nipputilaus alk. 99 € /  

viisi numeroa.

Kotitilaus 19 € / vuosikerta.

Ari Katajisto

Puh. 040 502 0727

ari.katajisto@erimover.com

ILMOITUSMYYNTI

Ari Katajisto

Puh. 040 502 0727

ari.katajisto@erimover.com

ILMOITUSAINEISTON

TOIMITUS

tanja.vaakanainen@erimover.com 

tai sopimuksen mukaan.  

VASTUU VIRHEISTÄ

Lehti ei vastaa ilmoitusten 

poisjäämisen aiheuttamasta va-

hingosta. Vastuu virheellisestä 

ilmoituksesta rajoittuu enintään 

ilmoitushintaan.

ILMESTYMIS AIKATAULU 

2022

Nro Aineisto Ilmestyy

5/2022 21.11. 1.12.

Gymmusicin Set4Play-taustamusiikkipalvelun eni-

ten miksatut kappaleet viimeisimmältä kolmen kuu-

kauden jaksolta. Yhdistetty Suomen ja Ruotsin lii-

kunnanohjaajat.

Lista on koottu syys-lokakuussa 2022. Uusi ryh-

mäliikunnan TOP-10 soittolista julkaistaan jokaises-

sa K&F- ja K&F Pro -lehdessä.

Ryhmäliikunnan Top-10 soittolista
1.  Alesso & Zara Larsson – Words

2.  Portion Boys & Teflon Brothers – Nautin Elämästä

3.  Nathan Dawe fet. Ella Henderson – 21 Reasons

4.  Miss Li - X

5.  Bess – Ram Pam Pam

6.  Harry Styles – As It Was

7.  David Guetta & Bebe Rexha – I'm Good (Blue)

8.  Lauri Tähkä – Kaikella On Tarkoitus

9.  David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson – Crazy What Love Can Do

  10. Portion Boys feat. Matti ja Teppo – Vauhti Kiihtyy

Nesteytys

kuntoon

R
iittävä nesteen saanti on välttämätöntä 

elimistön toiminnalle ja aineenvaihdunnal-

le. Vettä tarvitaan lämmönsäätelyyn, ruo-

ansulatukseen, ravintoaineiden imeyty-

miseen ja kuljettamiseen sekä kuona-aineiden pois-

toon. Kehon nesteytyminen alkaa solutasolta. 

Pelkkä vesi ei imeydy soluihin riittävän tehok-

kaasti vaan lisäksi tarvitaan elektrolyyttejä: nat-

riumia, kaliumia, kloridia, magnesiumia ja kalsiumia. 

Hyvä nestetasapaino parantaa kuntoilevan vire-

ystilaa ja nestehukan on todettu vaikuttavan myös 

psyykkiseen suorituskykyyn. Ikääntyneillä on ke-

hossaan muita vähemmän nestettä ja janontun-

ne saattaa olla heikentynyt. Ikääntyessä ja solujen 

vanhetessa solujen nesteenpidätyskyky heikentyy. 

Seurauksena saattaa olla nestehukka ja vetämätön 

olo, vaikka vettä tulisikin juotua runsaasti.

HYVÄ NESTETASAPAINO ON 

JOKAISEN ETUOIKEUS 

Suorituskyky on parhaimmillaan, kun nestetasapai-

no on kunnossa jo treenin alkaessa. Liikkujan kan-

nattaakin huolehtia riittävästä solujen nestetasapai-

nosta jo ennen treeniä, treenatessa sekä palautumi-

sen aikana. Merkitys korostuu pitkään kestävän har-

joittelun aikana, esimerkiksi golfkierroksella tai koko 

päivän patikkaretkellä. 

Ketogeenista ruokavaliota noudattavilla elektro-

lyyttien saanti ruuasta on tavallista vähäisempää, 

joten elektrolyyttilisän käyttö on suositeltavaa. 

– Nestettä ja elektrolyyttejä menetetään kehos-

ta hikoillessa kuumassa kesäsäässä ja liikunnan, 

raskaan fyysisen työn ja saunomisen yhteydessä. 

Nestetasapainon aktiivinen ylläpitäminen on kui-

tenkin tärkeää myös talviaikaan, kun kylmän ja kui-

van ilman hengittäminen kuivattaa elimistöä vaikka-

pa toimistolla tai luentosalissa. Ihminen hikoilee jo-

pa nukkuessaan, kertoo Markus Hietamäki BioSteel-

tuotteita markkinoivasta Nice-Trading Oy:stä.

BIOSTEEL-URHEILUJUOMAT 

JA RAVINTOLISÄT NYT MYÖS 

KULUTTAJIEN ULOTTUVILLE 

Yrityksen tarina alkoi halusta kehittää urheilijoille 

tuote ilman tyhjiä kaloreita, keinotekoisia makeutus- 

ja makuaineita sekä ilman sokeria ja kofeiinia. Näin 

syntyi alkuperäinen ”Pink Drink”, joka sisältää vain 

oleelliset liikkujan tarvitsemat ravintoaineet. Nyt 

BioSteel on Pohjois-Amerikan luotetuimpia brände-

jä sekä pukuhuoneissa että kotitalouksissa. 

– Olemme todella innoissamme voidessamme 

tuota BioSteel-tuotteet nyt myös suomalaiskulutta-

jien ulottuville. Uskomme, että brändin terveellisuus 

ja turvallisuus kiinnostaa: lähtökohtana on ollut ke-

hittää sarja, joka sisältää mahdollisimman vähän lisä-

aineita. Näin käyttäjä saa vain tarvitsemansa ravin-

toaineet ilman mitään ylimääräistä. Makeutukseen 

on käytetty pääsääntöisesti luonnollista ja vähä-

energistä Steviaa. Suuri osa tuotteista on vegaanisia 

ja gluteenittomia, Markus Hietamäki kertoo.

BioSteelin lisäravinnesarjaan kuuluu myös kolme, 

joista yksi vegaaninen proteiinituotetta, palautus-

juoma, vegaaninen aminohappovalmiste ja kolla-

geenituote.

NESTEYTYS

BioSteel-tuotteet pitävät nestetasapainoa yllä ilman 

turhia lisäaineita BioSteel-tuotteet tuovat helpo-

tuksen janoisille soluille. BioSteel Sports Hydration 

Mix -ravintolisät sisältävät elektrolyyttejä sopivassa 

suhteessa. Lisäksi mukana on proteiinien rakennus-

palikoina toimivia aminohappoja ja B-vitamiineja, 

joita tarvitaan esimerkiksi sydämen hyvinvointiin, 

punasolujen muodostumiseen ja energiantuotan-

toon. Käteviin annospusseihin tai isompaan purkkiin 

pakattu jauhe on näppärä sekoittaa veden joukkoon 

ennen treeniä tai kun kaipaa virkistystä arkeen. 

Käyttövalmiit BioSteel Sports Drink -urheilu-

juomat sisältävät elimistölle välttämättömiä elektro-

lyyttejä natriumia, kaliumia, kloridia, magnesiumia ja 

kalsiumia. Juomat on pakattu ympäristöystävällisiin 

ja kierrätettäviin pahvipakkauksiin, jotka on helppo 

pitää mukana. Sekä BioSteelin jauhemuotoiset, että 

nestemäiset nestetasapainotuotteet ovat sokerit-

tomia, kofeiinittomia, gluteenittomia ja vegaanisia. 

Ne on makeutettu vähäenergisellä ja luonnollisella 

stevialla, eivätkä ne sisällä keinotekoisia maku-, säi-

löntä-, väri- tai makeutusaineita. Molemmissa tuote-

sarjoissa on viisi herkullista makua: Blue Raspberry, 

Mixed Berry, Peach Mango, Rainbow Twist ja White 

Freeze. Silti tuotteet ovat sokerittomia.
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Jatkokoulutukset liikunta-alan ammattilaisille & kaikille 

aktiivisesta terveydestä kiinnostuneille!

trainer4you.fi

SUURIN KOULUTTAJAALAN


