
Nakkilan liikuntakeskus 
Kunnan järjestämät ohjatut liikuntatunnit syksyllä 2019 

 Voimassa 5.8. – 31.12.2019  

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Sunnuntai 

7.45 – 8.45 

Pilates 

(2.9.—30.11.) 

12.00–12.45 

Tuolijumppa  

9.00–9.45 

 

Spinning 

 

11.30—12.15  

Tasapaino- ja 

lihaskunto-

tunti 

7.00–7.45 

 

Spinning 

 

Lasten  

liikuntamaa 

klo 13– 15  

1.9., 6.10., 3.11. 

ja 1.12. 

9.00–9.45  

Tasapaino- ja 

lihaskunto-

tunti  

16.00–16.45 

 

Kahvakuula 

 

11.00–11.45 

Ohjattu  

kuntosali  

aloitteleville  

13.30—14.00 

Venyttely 

ikäihmisille 

11.00–11.45 

Ikäihmisten  

lihaskunto 

 

19.00–19.45  

 

Spinning 

 

13.30–14.15 

 

Ohjattu  

kuntosali  

edistyneet  

18.00–18.45  

TRX -treeni 

  

17.00–17.30 

HIIT 

 

   

18.00–19.00 

Toiminnallinen  
treeni 

 

19.00—19.45 

Spinning 

18.00–18.45 

Spinning 
   

  

 

19.00–19.45  

Venyttely 

   

Info on avoinna 5.8.–31.12.2019 

ma, to ja pe klo 8–16, 

ti ja ke klo 8–20. 

Kahvio avoinna maanantaisin ja perjantaisin 9-16. 

 

Toiminnan mahdollistaa AVIn 

Kuperkeikkaa läpi elämän 2, 

liikunnallisen elämäntavan  

paikalliset avustukset– hanke. 



Spinning 
 Sisäpyöräilyä musiikin tahtiin vastusta säätämällä. 

Jokainen pyöräilee oman kuntotasonsa mukaisesti. 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 
 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. 

TRX-treeni 

 Tunnilla treenataan TRX-liikkeiden tekniikkaa, joten 

tunti sopii niin lajin konkareille kuin aloittelijoillekin.  

Tunnilla treenataan TRX-valjailla ja sen lisäksi tunnilla käy-

tetään myös muita elementtejä toiminnallisesta harjoitte-

lusta. 

Ikäihmisten lihaskuntotunti 

 Ikäihmisille suunnattua monipuolista lihaskuntohar-

joittelua, jolla parannetaan lihaksiston kuntoa ja liikkuvuut-

ta sekä ylläpidetään toiminnallista elämäntapaa ja arjessa 

jaksamista. 

Toiminnallinen treeni 

 Monipuolinen ja reipastempoinen kiertoharjoittelu. 

Lihaskuntoa ja aerobista kestävyyttä kehittävä treeni toteu-

tetaan kehonpainoa ja erilaisia välineitä, kuten kahvakuulaa 

ja levypainoja, apuna käyttäen. 

Kahvakuula 
 Kahvakuulatreeni on toiminnallisen treenin kunin-

gas! Koko kehoa kehittävä tehokas lihaskuntotreeni. Kahva-

kuulaharjoittelu vahvistaa vatsa- ja selkälihaksia, sillä liik-

keiden perustana on vahva keskivartalon tuki. 

Tasapaino– ja lihaskuntotunti 

 Tunnilla harjoitellaan tasapainoa ja lihaskuntoa so-

pivassa suhteessa. Vahva lihaskunto on perusedellytys hy-

välle tasapainolle. Tunti sisältää monipuolisia harjoitteita ja 

soveltuu kaiken kuntoisille. 

Ohjattu kuntosali 

 Edistyneet: Ohjattu kiertoharjoittelu kuntolailla 

edistyneemmille, jo aiemmin kuntosalilla käyneille, joilla 

perusliikkeet ovat hallussa. 

 Aloittelevat: Tunti sisältää ohjatusti tutustumista 

laitteisiin. Aiempaa kokemusta kuntosaliharjoittelusta ei 

tarvita. 

Tuolijumppa  
 Soveltavan liikunnan ryhmä, jossa jumpataan omalla 
tasolla ja iloisella mielellä. Liikkumisen apuvälineet huomi-
oidaan ryhmässä. 

Voimaa syksyyn Nakkilan liikuntakeskuksesta!  

Ystävällisin terveisin  

 

Nakkilan liikuntakeskuksen henkilökunta 

Nakkilan liikuntakeskus, Kuntopolku 1, 29250 Nakkila 

https://nakkila.fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/liikuntapalvelut/liikuntakeskus/  
puhelin: 044 747 5919 

sähköposti: liikuntakeskus.nakkila@nakkila.fi 
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Venyttely 
 Päivittäinen venyttely on tärkeä osa lihashuoltoa kaiken 

ikäisille ja -kuntoisille henkilöille. Se lisää lihaksiston kimmoi-

suutta ja nivelten liikkuvuutta sekä parantaa ennaltaeh-

käisevästi koko kehon palautumiskykyä ja vähentää loukkaan-

tumisriskiä. 

Somatic Pilates (2.9.— 30.11.2019) 

 Somatic Pilates vahvistaa syviä vatsalihaksiasi ja 

keskivartaloasi tehokkaasti, kohentaa ja ylläpitää ryhtiä-

si sekä pitää selkäsi terveenä. Parannat samalla lihasta-

sapainoa sekä lihaksiston joustavuutta.  

Ohjaajana Jukka Ranne. 

Maanantaina 7.10.2019  

liikuntakeskuksella päivätanssit klo 14— 17! 

Yleisöä tanssittamassa 

Eija Kantola & Omega 

Kahviossa myytävänä virvokkeita tanssin lomassa. 

Sisäänpääsy 5 euroa. 

Ohjattuun ryhmäliikuntaan osallistut  
kertamaksulla 4e tai alennettuun hintaan 2e 

(työttömät, opiskelijat, eläkeläiset). 

Ryhmäliikuntaan on mahdollista ostaa myös 
10-kortti 40e tai 20e (alennettu hinta).  

Näytä kortti aina infossa ennen jumpan  
alkua. 

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.  

Mahdollisista muutoksista ilmoitamme osoitteessa 

www.nakkila.fi 


