
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
IKÄIHMISTEN
TASAPAINO JA 
LIHASKUNTO 
10-10.45
ohjaaja Veera
RYHMÄLIIKUNTA

IKÄIHMISTEN
TUOLIJUMPPA 
11-11.45
(myös etänä) 
ohjaaja Veera 
RYHMÄLIIKUNTA

IKÄIHMISTEN 
SPINNING
9-9.45
ohjaaja Veera
RYHMÄLIIKUNTA

IKÄIHMISTEN
PERUSJUMPPA
11-11.45
ohjaaja Veera
RYHMÄLIIKUNTA

IKÄIHMISTEN
OHJATTU 
KUNTOSALI 
12-12.45
ohjaaja Veera
KUNTOSALI

IKÄIHMISTEN 
LIHASKUNTOTUNTI
10-10.45
ohjaaja Veera
RYHMÄLIIKUNTA

LIIKUNTA-
NEUVONTAA
13-17.00
liikuntakeskuksella
ohjaaja Veera
Varaa aikasi:
0447475923

LIIKUNNAN 
STARTTI
17-17.45
ohjaaja Veera
RYHMÄLIIKUNTA

FRIDAY DANCE 
16-16.55
Tanssin iloittelua, 
sopii kaikille!
ohjaaja 
Kaisa Lallukka
RYHMÄLIIKUNTA

TOIMINNALLINEN 
TREENI 
18-18.45
ohjaaja Veera
JUOKSUSUORA

IKÄIHMISTEN TASAPAINO– 
JA LIHASKUNTOTUNTI 
Tunnilla harjoitellaan tasapainoa ja li-
haskuntoa sopivassa suhteessa. Vahva 
lihaskunto on perusedellytys hyvälle ta-
sapainolle. Tunti sisältää monipuolisia 
harjoitteita ja soveltuu kaiken kuntoisille.

IKÄIHMISTEN PERUSJUMPPA
Lihaskunto liikkeitä kehonpainolla ja tans-
sillisia osuuksia jumppaa siivittämään. 
Helppo tunti, joka ei vaadi aiempaa koke-
musta.

IKÄIHMISTEN TUOLIJUMPPA 
Soveltavan liikunnan ryhmä, jossa jum-
pataan omalla tasolla ja iloisella mielellä. 
Liikkumisen apuvälineet huomioidaan ryh-
mässä. 

Liikuntalukkari kevät 2022

IKÄIHMISTEN OHJATTU KUNTOSALI 
Ohjattu kiertoharjoittelu edistyneemmil-
le, jo aiemmin kuntosalilla käyneille, joilla 
perusliikkeet ovat hallussa.

LIIKUNNAN STARTTI 
Tunnilla tutustutaan erilaisiin liikunta-
muotoihin matalalla kynnyksellä. Ryhmän 
toiveiden mukainen tunti! Viime vuonna 
kokeilimme muun muassa kahvakuula, 
TRX-harjoittelua ja spinningiä alkeista 
aloittaen.

TOIMINNALLINEN TREENI 
Monipuolinen ja reipastempoinen kier-
toharjoittelu. Lihaskuntoa ja aerobista 
kestävyyttä kehittävä treeni toteutetaan 
kehonpainoa ja erilaisia välineitä, kuten 
kahvakuulaa ja levypainoja, apuna käyt-
täen.

IKÄIHMISTEN SPINNING
Ikähmisille suunnattua sisäpyöräilyä mu-
siikin tahtiin vastusta säätämällä. Jokai-
nen pyöräilee oman kuntotasonsa mukai-
sesti. Tunti sopii niin aloittelijoille kuin jo 
kokeneillekin pyöräilijöille.

IKÄIHMISTEN LIHASKUNTOTUNTI
Ikäihmisille suunnattua monipuolista li-
haskuntoharjoittelua, jolla parannetaan 
lihaksiston kuntoa ja liikkuvuutta sekä yl-
läpidetään toiminnallista elämäntapaa ja 
arjessa jaksamista.

FRIDAY DANCE (ALK. 4.2.2022)
Tunnilla pääset kokeilemaan erilaisia 
tanssityylejä showtanssista nykytanssiin 
ja streetlajeihin. Harjoitellaan tekniikkaa 
ja tehdään erilaisia helppoja koreografioi-
ta sekä treenataan lihaskuntoa ja liikku-
vuutta. Tunti sopii myös aloittelijoille. 

OHJATTUUN RYHMÄLII-
KUNTAAN OSALLISTUT 

Kertamaksulla 4€ tai 
alennettuun hintaan 2€ (työttö-

mät, opiskelijat, eläkeläiset). 
Ryhmäliikuntaan on mahdollista 

ostaa myös 10-kortti 40€ tai 20€ 
(alennettu hinta). 

Näytä kortti aina infossa 
ennen jumpan alkua.

YHTEYSTIEDOT
Nakkilan liikuntakeskus

Kuntopolku 1, 29250 Nakkila
https://nakkila.fi/vapaa-aika-ja-hy-
vinvointi/liikuntapalvelut/liikunta-

keskus/
044– 7475919

liikuntakeskus.nakkila@nakkila.fi

MAHDOLLISET 
MUUTOKSET

Varaamme oikeuden ohjelman 
muutoksiin. Mahdollisista muu-

toksista ilmoitamme osoitteessa 
www.nakkila.fi. Tuntien toteutta-
miseen vaaditaan min. 5 osallistu-

jaa.

LUKKARI 
VOIMASSA
3.1.-3.6.2022


