
 
 
 
 
Moikka rakkaat tiimiläiset! 
 
Takana tuttuun tapaan vuoden harmain ja kuormittavin kuukausi... marraskuu. 
Ainakin tutkimusten mukaan valtaosalla meistä. Ei siinä mitään - Centerillä 
valoa, hymyä, hikeä ja positiivista menoa on riittänyt. Mutta toisaalta 
määräänsä enempää ei kivojakaan juttuja jaksa hymyssä suin, jos muut 
peruspalikat arkielämässä eivät ole balanssissa. Siksi ollaan syksyn aikana 
tarjottu tiimille työkaluja stressin hallintaan ja motivaation kohotukseen. 
Kuukausiseminaarit ovatkin nyt näkyvissä Centerin FB ryhmässä 
videotallenteena. Nyt jatketaan tärkeän aiheen parissa... Uni! 
 
Uniklinikan Seminaari 
 
Nukkuminen. Se on ihana asia. Se saa meidät tuntemaan energiseltä. Auttaa 
palautumaan. Lisäksi se auttaa meitä pysymään terveenä, lisäämään 
suorituskykyä sekä polttamaan rasvaa. Uni nimittäin korjaa kaikkea 
elimistössämme, immuuni-, hormoni-, sekä lihasjärjestelmää. "Me lepäämme 
ja sulatamme" - näin yksinkertaisuudessaan on tehtävämme elimistönä. Ilman 
unta kuolisimme hyvin nopeasti, noin viikossa. Evoluutio myös antaa vinkin - 
kaikki eläimet nukkuvat. Lisäksi unella on muutama erittäin tärkeä tehtävä. 
Tästä kertomaan lisää Uniklinikan Anne Huutoniemi. Seminaari järjestetään 
To 20.12 klo 18.00-19.30 Centerin tiloissa. Tammikuussa Anne järjestääkin 
unenlaatua parantavan unijooga -kurssin meidän jäsenille. Ilmoittautumiset 
seminaariin varausjärjestelmän kohdalta "Kurssit". 



 
Joulukuun tuntiteemat 
 
Strength -tunnilla nostetaan maasta oikeaoppisesti ja turvallisesti. Eli 
pääliikkeenä on maastaveto, joka näkyy voimatuntien suunnittelussa. 
Edelleen punnerretaan, vedetään leukoja, kyykätään, mutta liikkeet ovat 
avustavia maastavedon ohella.  
 
Bodyweight -tunnilla ympyrä sulkeutuu eli tehdään kaikkia tähän asti 
harjoiteltuja kehonpainoliikkeitä. Treeni sisältää alkuun taito-osion, missä 
harjoitellaan päivästä ja valmentajasta riippuen tiettyä liikettä ja progressiota. 
Loppuun seuraa intensiivisempi kehonpainovoima-osio, missä tehdään 
useampaa liikettä patterina. 
 
Burner -tunnilla otetaan enemmän kahvakuulia käyttöön ja sitä kautta 
saadaan lisäpainoa perusliikkeisiin ja toiminnallisempaa kestovoimaa 
kroppaan. 
 
Sprints -tunnilla kehitetään koko kehon nopeampaa voimantuottoa erilaisilla 
plyometrisillä harjoitteilla ja painopiste siirtyy vieläkin enemmän räjähtävään 
voimaan.  
 
Benchmarks -tuntia ei järjestetä joulukuussa erikseen, vaan liikkuvuus-, 
voima- sekä kestävyysmittaukset sisällytetään ennen joulua viikon 17.-23.12 
tunneille. Tunnit joissa kartoitetaan omia tasoja näkyvät kalenterissa violettina 
värinä. Inbody -kehonkoostumusmittauksen voi varata myös tuntikalenterista 
itselleen. Jäsenenä saat 4 mittausta vuodessa. 
Joulukuussa on pieniä muutoksia tuntivalikoimaan pyhien takia, mutta homma 
pyörii itsenäisyyspäivänä, välipäivinä sekä uudenvuoden aattona vielä 
aamulla. 
 
Ilmoittautumiset: 
https://www.varaaheti.fi/leaninfiveweeks/fi/leaninfiveweeks/classes 
 
Pelisäännöt tuntien osallistumiseen ja peruuttamiseen 
 
Tästä on ollut puhetta teidän kesken. Hitsi, mietimme päämme puhki mikä 
olisi paras ratkaisu siihen, että tuntien peruutukset tulisivat ajoissa, sekä myös 
kaikille olisi reilut ja selkeät pelisäännöt ilmoittautumisista ja peruutuksista. 
Ketään ei haluta sulkea karenssiin, vaan kannustaa tulemaan tunneille. 
Päädyttiin tälläiseen ratkaisuun. Joulukuusta lähtien: 
 
Varauksen tulee perua 4h ennen tunnin alkua varausjärjestelmän kautta. 
Mikäli ei peru osallistumistaan 4h ennen seuraa tästä 10€ suuruinen sakko, 
joka lähetetään seuraavan kuun laskun yhteydessä. 
Jos tunti on täynnä, tunneille voi ilmoittautua jonotuslistan kautta. Mikäli ei 
peru täynnä olevan tunnin osallistumista 4h ennen seuraa tästä 20€ 
suuruinen sakko, joka lähetetään seuraavan kuun laskun yhteydessä. 
 



Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että aamutunti kannattaa perua jo hyvissä 
ajoin edellisenä iltana, jos on sellainen fiilis että herätyskellon soidessa 
vaihdat vain asentoa toiselle kyljelle. Tai jos on tulossa iltatunnille, niin osaat 
ennakoida työkiireet jo hyvissä ajoin.  
 
Olemme päivittäneet Centerin käyttöehdot, jotka astuu voimaan 1.12 lähtien. 
Ehdot löytyy varausjärjestelmästä vasemmasta alakulmasta ja täältä: 
https://center.leaninfiveweeks.com/center-sopimusehdot 
 
Center Haaste - Christmas Edition 
Mietittiin Aaron kanssa uutta konseptia tähän vuoden loppuun. Mitäs jos 
tekisikin monille tutun Uuden Vuoden lupauksen eli "kesäksi kuntoon" jo 
ennen joulukuuta. Ryhtiliike tehtäisiinkin maltillisin askelin jo nyt niin pääsee 
vielä paremmista lähtökohdista jatkamaan hyvinvointia tukevia elämäntapoja 
tammikuussa. Syntyi idea joulun yli kestävästä lähihaasteesta, missä otetaan 
huomioon liikunta, ravinto ja lepo. Onneksi muutkin innostuivat ideasta, koska 
24 innokasta ilmoittautui mukaan! Centerillä ja FB ryhmässä näkyy siis #xmas 
haasteelaisia läpi joulukuun. Toivottakaa heidät tervetulleeksi, pitäkää hyvää 
huolta! Kotitehtävät tulevat myös Centerin FB sivuille, joten kukaan ei estä 
teitä myös osallistumasta tähän lisähaasteeseen. 
 
Jos et vielä jostakin syystä ole Centerin FB ryhmässä, klikkaa itsesi sisään 
tätä kautta: https://www.facebook.com/groups/lifwcentertiimi/ 
 
Kuukauden tiimiläinen - Leena Meslawi 
 
Tästä lähtien haluamme myös muistaa teidän hienoja otteita täällä Centerillä. 
Joka kuukausi valitaan kuukauden tiimiläinen, joille lähtee kiitokseksi 100€ 
lahjakortti Puhdistamon verkkokauppaan! Kuukauden tiimiläiseksi pääsee kun 
on oma itsensä, käy säännöllisesti tunneilla, tsemppaa muita tiimiläisiä ja 
puhaltaa Centeriin positiivista energiaa. Lisäksi hienot tulokset otetaan 
huomioon. Viime kuussa kaiken tämän on täyttänyt Leena Meslawi, josta on 
kuoriutumassa aika kovakuntoinen mimmi… -4kg, nykyinen sprinttitiimin 
komeetta sekä auttanut meitä järjestelyissä Centerin alkumetreillä. Onnea 
Leena! 
 
Tehdään tästä yhdessä ikimuistoinen loppuvuosi! 
 
Inspiroivin terkuin, 
Krisu & LIFW Center tiimi 
 
 
 
 
 
 
 

	


