
 

 
 
 
Onnellista Uutta Vuotta 2019 sinulle rakas tiimiläinen, 
 
Jos luet tämän kuukausikirjeen, niin olet selvinnyt joulusta ja juhlapyhistä. Tai 
tarkoitan tällä vain, että joulukuu on monelle stressaavinta, hulluinta, hienointa 
ja taianomaista aikaa… kaikkea tätä samanaikaisesti.  
 
Kyllä sinä tiedät, töissä extra pitkä to-do-lista juuri ennen lomia, lahjojen 
pakkaamista, viime hetken ostoksia, ruokavalmisteluja, suursiivouksia, 
appivanhempien yllärivierailuja, lapsien nauru-huutoa ja äänekkäitä leluja. 
Näin ainakin meidän perheessä. Kuitenkin kaiken tämän ohella vuoden 
vaihde on ihanaa aikaa milloin otetaan hengähdystauko kiireisen syksyn 
jäljiltä. Laitetaan vuosi pakettiin ja valmistaudutaan uuteen vuoteen. Kohta 
taas mennään kohti elämää mullistavia lupauksia. Tervetuloa Uusi Vuosi 
2019. 
 
Itseasiassa meidän perheessä elämää mullistavia lupauksia ei yleensä tehdä. 
Ainakaan lupauksia jotka sisältävät detox-kuureja tai epärealistista 
kesäkropan jahtaamista. Monta vuotta kuntosaliympäristössä työtä tehneenä 
näen tämän joka vuosi. 2. tammikuuta täyteen pakatut kuntosalit muuttuvat 
aavesaleiksi 2. maaliskuuta. Huhtikuussa hastagi #kesäkuntoon2019 alkaa 
näkyä somessa. 
 
Enkä ihmettele. "Normi-ihmisen" arki on lähempänä tuota joulun alla olevaa 
kaaosta.  



 
Centerillä tiedämme että hyvinvointi on paljon muutakin kuin avokadojen ja 
proteiinipirtelöiden nauttimista  tai 6 kertaa viikossa kovan treenin tekemistä. 
Sen takia olemme koonneet sinulle listan uuden vuoden lupauksia, mitkä ovat 
mielestämme tärkeitä tukemaan sinun uuden vuoden tavoitteita. Mikä parasta 
Centerillä tarjoamme sinulle kaikki avaimet käteen myös olla huippukunnossa 
niin henkisesti kuin fyysisesti vuonna 2019. Ilman epärealistisia lupauksia. 
 
Tässä on kaikista yleisimmät (ja huikeimmat) uuden vuoden lupaukset 
tukemaan sinun arkeasi. 
 
1. Älä ole täydellinen 
 
Kyse ei ole siitä että on täydellinen. Kyse on siitä että on tekee muutoksia 
asteittain. Tätä kautta et tunne epäonnistuneesi kun syöt epäterveellisesti tai 
missaat treenin. Vaan tunnet että olet tehnyt hyvää duunia, itseasiassa 
paremmin kuin aikaisemmin. Nyt pystyt vielä vähän parempaan huomenna ja 
ensi viikolla. Jos jatkuvasti epäonnistut, niin sinulle tulee sama fiilis kuin niille, 
jotka starttasivat "täydellisen kuntokuurin" tammikuussa, mutta kaikkoavat 
kuntosalilta helmi-maaliskuun aikana.  
 
2. Kytke autopilootti pois päältä.  
 
Tiedosta enemmän mitä tunnet, miten nukut, miten syöt, miten liikut. Jos 
heräät kiireessä, juot nopeasti kahvisi ja säntäät ovesta ulos, olet luultavasti 
tehnyt aamurutiinit autopilotilla. Luultavasti autopilootti jatkuu koko päivän. Ja 
jos et tiennyt niin autopilootilla on vaikea muuttaa suuntaa, kuten 
ravintotapoja, liikkumismalleja tai muita hyvinvointia tukevia rutiineja. Kun 
heräät, loggaudu hetkeksi omien ajatustesi kanssa. "Mihin tänään tai tällä 
viikolla keskityn omassa hyvinvoinnissani? Mikä on se minun akilleen 
kantapää, jota pitää tiedostaa, tarkkailla ja tehdä vielä vähän paremmin 
huomenna ja ensi viikolla." (Muista kohta 1. Älä ole täydellinen) 
 
3. Syö proteiinipitoinen aamupala 
 
Tuo 2. kohta voi olla vaikea ja saattaa tarvita sparrausta. Jos et ole varma 
ongelmakohdastasi, niin voit varata konsultaatioajan suoraan minulle. Täytä 
kattava esitietolomake, niin tehdään yksinkertaiset suuntaviivat sinun 
tavotteillesi. Sillä välin yksi varmasti kaikille toimiva tapa on proteiinipitoisen 
aamupalan syöminen. Eli aloitat päivän vahvasti kun lisäät elimistöä 
rakentavaa ja korjaavaa ruokaa ensimmäiselle aterialla. Jos tämä menee jo 
autopilootilla, tarkastele silloin että jokaiselta aterialta löytyy aina jotakin 
rakentavaa ja korvaavaa. Vinkki: Proteiinia ja kasviksia-marjoja-hedelmiä. 
Poimi omalla tasollesi sopivia ravintostrategioita tammikuussa avautuvilta 
jäsensivulta. 
 
4. Liiku aina kuin mahdollista 
 
Valitse kauempana oleva parkkipaikka että saat 5 minuuttia extrakävelä 
päivittäin. Tai jos kuljet bussille niin hyppää pysäkki aikaisemmin pois. Jos 



teet toimistotyötä, ota tavaksi tehdä jokaisen tunnin jälkeen slaavikyykkyä tai 
vaikkapa Centerin uudella liitutaululla merkattu liikkuvuusrutiini. Valitse lisäksi 
Centerin kalenterista 4 tuntia viikossa. Suosi tuplatunteja ja pyri kattamaan 
kaikkia neljää väriä viikossa (sininen, punainen, keltainen, vihreä). Kokeile 
uutta Open Gymia lauantaisin ja tee oma treenisi tai taululla merkitty "work-
out-of-the-week".   
 
Movement sunnuntai 
 
Jos tutkailit tammikuun tunteja, niin huomasit varmaan että tuntivalikoimaan 
ilmestyy uusi viikonlopun tunti. Valmentajatiimiin astuu uusi koutsi Jori Kota-
aho. Jorin monipuolinen ja ammattitaitoinen valmennusotteen pääsee 
kokemaan ainakin uudella Movement tunnilla sunnuntaisin klo 15-16.  
 
Open Gym 
 
Avaamme myös vapaaharjoitteluvuoron Open Gym lauantaisin klo 11-15. 
Ensi viikon jälkeen avaimella pääsee myös Centerin sisälle. Jos sinulla ei ole 
vielä avainlätkää, niin muista hakea omasi tunnin jälkeen. 
Vapaaharjoitteluvuoroon ilmoittaudutaan myös normaalisti viikkokalenterin 
kautta:  
 
https://www.varaaheti.fi/leaninfiveweeks/fi/leaninfiveweeks/classes 
 
Terve seksuaalisuus -seminaari 1.2 klo 19.30 
 
Tammi-helmikuun vaihteessa järjestetään tammikuun seminaari Terve 
seksuaalisuus. Teemu Syrjälän mielenkiintoinen puheenvuoro. Teemun 
opiskelun ja tutkimuksen pääpainona on ihmisen kokonaisvaltainen 
hyvinvointi. Tanssi, luonnollinen liike ja inspiroivat ihmiset ympärillään. Teemu 
auttaa kokoamaan kehon, mielen, seksuaalisuuden ja sielun yhteyden; 
lempeästi ja suvaitsevaisesti. 
 
Kuukausittaiset perjantai-illan jamit Teemu Syrjälän johdolla. 
 
Teemu järjestää Centerillä kerran kuukaudessa perjantai-illan jamit. 
Ensimmäinen DANCE tunti järjestetään juuri ennen seminaaria.  
 
Tanssiessa musiikin, rytmin ja liikkeen vaikutukset yhdistyvät ja aktivoivat 
monia eri aivoalueita. Musiikki ja liikkuminen lisäävät endorfiinin eritystä ja 
tuottavat mielihyvää ja palkitsemisen tunteita. Lisäksi tanssi kehittää kehon 
liikkeiden ja askelten koordinaatiota. Tanssiessa tarvitaan lisäksi tasapainoa 
sekä kestävyys- että lihaskuntoa. Luonnollista liikehdintää parhaimmillaan. 
Tunti on kokeilussa kevään ajan. Jos tunti saa kannatusta, joka näkyy 
osallistujien määrässä, niin se tulee viikottain ohjelmaan. Tule ja heittäydy 
mukaan!  
 
Kuukauden tiimiläinen Sonja NIeminen 
 
Hieno joulun yli jatkunut Xmas haaste on taputeltu loppuun hienoin tuloksin. 



Yhtenä poimintona alusta asti Centerin tiimissä mukana ollut Sonja Nieminen. 
Joulukuussa Sonja päätti hypätä Xmas Haasteseen mukaan. Saldona oli -4,4 
kiloa, -3,4% rasvaprosentti ja huikeasti parantunut lihaskunto sekä liikkuvuus. 
Mikä parasta Sonja ei laittanut kaikkia pelimerkkejä treeniin, vaan keskittyi 
uneen, palautumiseen ja sitä kautta järkevään liikkumiseen. Kruunaamme 
Sonjan joulukuun tiimiläiseksi ja palkitsemme 50€ Puhdistamon lahjakortilla.  
 
Iloa vuoteen 2019 ja nähdään Centerillä! 
 
- Krisu ja LIFW Center-tiimi 
 
 
 
 
 
 
 

	


