
Nakkilan liikuntakeskus 
Kunnan järjestämät ohjatut liikuntatunnit kesällä 2019 

15.7. - 31.7.2019 kaikki ohjatut jumpat  kesätauolla!  

Info on avoinna 6.5.–12.7.2019: 
Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8-16, 

tiistaisin ja torstaisin klo 10-18. 

15. – 26.7. info on suljettu. 

 Voimassa 6.5.2019 – 31.7.2019  

 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

9.00—10.00 

Tasapaino– ja  

lihaskunto-

harjoitus  
ikäihmisille 

Avoin  

sulkapallovuoro  

klo 9.00– 11.00 

(1.6. alkaen) 

9.00—9.45  

Spinning 

Avoin  

tennisvuoro  

klo 9.00-11.00 

(1.6. alkaen) 

9.00—9.45  

Spinning 

10.00—11.00  

Kuntosali  

ikäihmisille, 

helppo 

Ohjattu  

kuntosali  

aloitteleville 

Kuntosali  

ikäihmisille, 

helppo 

Ikäihmisten  

lihaskuntotunti 

13.00—14.00 

Ohjattu  

kuntosali,  

edistyneemmät 

Klo 11.00-12.00 

Liikunta-

rajoitteisten  

ryhmä 

Sauvakävelylenk-

ki 
 Sauvakävelylenkki 

14.00—15.00    
Avoin  

sulkapallovuoro 

Klo 14.00-16.00  

(1.6. alkaen)  

 

15.00—16.00   
Klo 15.00—

17.00 Aikuisten  

liikuntamaa  

1.6.—30.6.  

 

16.00—17.00 Avoin  

tennisvuoro  

klo 16.00—18.00 

(1.6. alkaen)   

HIIT— treeni 
16.00—16.30 

HIIT – treeni  
klo 16.00—

16.30 

Kahvakuula,  

juoksusuora 

17.00—18.00 Lihaskuntotunti TRX-treeni 
AfterWork  

DanceMix 
 

18.00—19.00 

18.30—19.30  

Porrastreeni,  

Lohiranta 

 
Juoksukoulu 
(22.5.—10.7.) 

  

19.00—19.45   Venyttely   

Kahvio avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 10—17! 



Spinning-tunti 
 Sisäpyöräilyä musiikin tahtiin vastusta säätämällä. 

Jokainen pyöräilee oman kuntotason mukaisesti ja tunti 

sopii niin aloittelijoille kuin jo kokeneillekin pyöräilijöille. 

Pyöräily kehittää hapenottokykyä ja kestävyyttä. Rasvan-

poltto on tunnin aikana tehokasta ja saat hien pintaan  

takuuvarmasti. Musiikki tempaisee taatusti mukaansa! 

HIIT-treeni 
 HIIT eli High Intensity Interval Training on kovate-

hoinen intervallitreeni, jonka teho perustuu treeninjälkei-

seen rasvanpolttoon ja nopean aerobisen kunnon nousuun. 

Harjoittelun tehoa säädät oman kuntosi mukaan. 

Aikuisten liikuntamaa 

 Aikuisten liikuntamaassa pääset tutustumaan erilai-

siin liikuntavälineisiin ja liikuntalajeihin pilke silmäkulmas-

sa (sulkapallo, koripallo ym.).  

Tule kokeilemaan kuperkeikkaa tai renkaissa roikkumista! 

Lihaskuntotunti 

 Monipuolista lihaskuntoa kehittävää treeniä kehon-

painoa ja erilaisia välineitä apuna käyttäen. (Kahvakuula, 

voimatanko, käsipainot ym.)  Treenataan niin ulkona kuin 

sisälläkin, säävarauksella. 

Sauvakävelylenkki 

 Sauvakävelylenkillä pääset ulkoilemaan hyvässä seu-

rassa liikuntakeskuksen maastossa. Mikäli sinulla on omat 

sauvat, ota ne mukaan. Hallilta saa myös lainata sauvoja. 

Kävelyllä hiomme myös tekniikan kuntoon. 

TRX-treeni 

 Tunnilla treenataan TRX-liikkeiden tekniikkaa hyvin 

läpi, joten tunti sopii niin lajin konkareille kuin aloittelijoil-

le. Tunnilla treenataan TRX-valjailla ja sen lisäksi tunnilla 

käytetään myös muita elementtejä toiminnallisesta harjoit-

telusta. 

Afterwork DanceMix 

 DanceMix-tunnilla nautitaan yhdessä tanssin rie-

musta. Helppoja koreografioita erilaisiin musatyyleihin 

lattarista hiphopiin, hiteistä klassikoihin. Tällä tunnilla ei 

välitetä siitä, tanssimmeko ”oikein” vaan jokainen saa liik-

kua omalla tavallaan, pilke silmäkulmassa ja hymy korvissa. 

Et tarvitse aiempaa kokemusta, rohkeasti mukaan! 

Ikäihmisten lihaskuntotunti 

 Ikäihmisille suunnattua monipuolista  lihaskunto-

harjoittelua, jolla parannetaan lihaksiston kuntoa ja liikku-

vuutta sekä ylläpidetään toiminnallista elämäntapaa ja ar-

jessa jaksamista. 

 

Kahvakuula 
 Kahvakuulatreeni on toiminnallisen treenin kuningas! 

Koko kehoa kehittävä tehokas lihaskuntotreeni. Kahvakuula-

harjoittelu vahvistaa vatsa- ja selkälihaksia, sillä liikkeiden 

perustana on vahva keskivartalon tuki. 

Tasapaino– ja lihaskuntotunti 

 Tunnilla harjoitellaan tasapainoa ja lihaskuntoa sopi-

vassa suhteessa. Vahva lihaskunto on perusedellytys hyvälle 

tasapainolle. Tunti sisältää monipuolisia harjoitteita ja sovel-

tuu kaiken kuntoisille. 

Avoimet sulkapallo– ja tennisvuorot 

 Tule testaamaan yksin tai kaverin kanssa! Kentälle 

mahtuu tenniksessä 4 pelaajaa kerralla, ja sulkapalloa mahtuu 

pelaamaan 8 henkilöä kerrallaan.  

Mikäli pelaajia on paljon, pelin kesto on 20 minuuttia kerral-

la. 

Juoksukoulu 

 Aloittelijoille sopiva ryhmä, jossa treenataan porukalla 

juoksutekniikkaa ja nostetaan juoksukuntoa. Ei vaadi aiempaa 

juoksukokemusta. Kokoontuminen ja lähtö liikuntakeskuksen 

pääovelta. 

Porrastreeni 

 Porrastreenille lähdetään lohirannan pihasta. Käytäm-

me treenissä jokirannan kaksia portaita. Treeni koostuu por-

taissa tehtävistä erilaisista harjoitteista ja palautumisista.  

Tunnin lopussa pidämme venyttelyn. Sykkeen nopeat vaihte-

lut kuuluvat treeniin. Porrastreeni kehittää erityisesti jalkojen 

voimaa, lihaskestävyyttä, hapenottokykyä, lihasten kimmoi-

suutta ja räjähtävyyttä. 

Liikuntarajoitteisten ryhmä 
 Soveltavan liikunnan ryhmä, jossa jumpataan omalla 
tasolla ja iloisella mielellä. Liikkumisen apuvälineet huomioi-
daan ryhmässä. 

 

 

Liikunnallista kesää!  

 

Terveisin  

Nakkilan liikuntakeskuksen henkilökunta 
 

https://nakkila.fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/liikuntapalvelut/liikuntakeskus/  

puh. 044-7475 919 

e-mail: liikuntakeskus.nakkila@nakkila.fi 

HUOM!  

Kuntalaisille avoin Nakkila frisbeegolf open– tapahtuma 8.6.2019,  

ilmoittautumiset viimeistään 24.5.2019. 


