
VoiTas-
voima- ja 
tasapaino-ryhmät
ikääntyneille!

Yli 75-vuotiaille suunnatuissa VoiTas-teho- 
ryhmissä parannetaan kuntoa voima- ja tasapai-
noharjoittein kuntosalilla. Erityisesti jalkojen lihas-
voiman parantuessa toimintakyky kohenee, jolloin 
arkiset askareet ja ulkona liikkuminen helpottuvat. 
Tehojakson tavoitteena on opetella kuntosalihar-
joittelun perusteet ja sytyttää kipinä liikuntaan. 
Jakson jälkeen on tarkoitus jatkaa liikunnan har-
rastamista jatkoharjoitteluryhmissä tai omatoimi-
sesti. Ilmoittaudu mukaan!

facebook.com/turkuliikkeelle

instagram.com/turkuliikkeelle

75+

Ryhmät on suunnattu henkilöille, jotka
• haluavat lisätä liikuntaa arkeensa, mutta eivät  
 ole löytäneet itselleen sopivaa ryhmää
• asuvat itsenäisesti kotona, mutta kokevat 
 pieniä liikkumisen haasteita arjessa
• ovat huomanneet liikkuvansa vähemmän
 ulkona
• kokevat elämänpiirinsä kaventuneen
• liikkuvat sisällä ilman apuvälineitä. Ulkona   
 käytössä voi olla liikkumisen apuväline   
 (keppi, rollaattori)
• eivät ole kotihoidon palveluiden piirissä
• ovat valmiita sitoutumaan harjoittelujaksoon 



• ohjaajana fysioterapeutti / liikunta-alan  
   ammattilainen
• harjoituksia 2 krt / vko, yht. 16 kertaa
• ryhmään pitää sitoutua
• ryhmät ovat maksuttomia ja niihin tulee 
   ilmoittautua
• mikäli kulkeminen aiheuttaa sinulle haas- 
   teita, voidaan siihen miettiä ratkaisua 
   ilmoittautumisen yhteydessä
• ryhmän aikana etsitään jokaiselle osal- 
   listujalle sopiva jatkoharjoittelupaikka

Harjoittelupaikat
VoiTas-tehoryhmiä järjestetään eri puolella kau-
punkia. Ryhmiä toteutuu noin 10 syyskaudella ja 
noin 10 kevätkaudella. Ryhmien harjoittelupaikat 
voivat vaihdella hieman kaudesta toiseen. Tarkem-
mat tiedot harjoittelupaikoista ja kurssien ajan-
kohdista saa ilmoittautumisen yhteydessä.

• Ruusukorttelin hyvinvointikeskus 
 (Puistokatu 11), ma ja ke klo 10–11.30
• Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus 
 (Karviaiskatu 7), ti ja to klo 13.30–15
• Impivaaran uimahalli 
 (Uimahallinpolku 4), ma klo 13.30–14.45 ja 
 ke klo 11.30–12.45
• Runosmäen vanhuskeskus 
 (Varusmestarintie 14), ma 11.45–13 ja 
 ke klo 15–16.15
• Mäntymäen terveysaseman kuntosali 
 (Luolavuorentie 2), ti ja pe klo 11–12.15
• Iso-Heikin palvelutalo 
 (Revontulenkatu 4), ma ja ke klo 12–13.30

Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset:
p. 044 082 0253

Ilmoittautuminen syksyn ryhmiin alkaa elokuun 
alussa ja kevään ryhmiin tammikuun alussa. Vapai-
ta paikkoja voi tiedustella myös kesken kauden. 

Huomioithan, että aina ilmoittautumisten
vastaanottaja ei pääse vastaamaan. 
Yritäthän myöhemmin uudelleen.


