
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus       

Kevät 2020 Liikuntakalenteri (13.1.-22.5.2020)                                    Muutokset ovat mahdollisia.   

Ilmoittautumisohjeet ja hintatiedot kääntöpuolella. Vaihtuvat liikuntatuokiot löytyvät Lehmusvalkaman kuukausitiedotteesta. 

 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

7.15-15.00 
Kuntosali omatoimisille 

laiteperehdytyksen käynneille 

7.00-8.00 
Aamu-uinti naiset 

8.00-9.00 
Aamu-uinti miehet 

7.00-8.00 
Aamu-uinti naiset 

8.00-9.00 
Aamu-uinti miehet 

7.00-8.00 
Aamu-uinti naiset 

8.00-9.00 
Aamu-uinti miehet 

7.00-8.00 
Aamu-uinti naiset 

8.00-9.00 
Aamu-uinti miehet 

11.00-12.00 
Niveljooga 

(13.1.-30.3.2020) 
Juhlasali 

7.15-13.00 
Kuntosali omatoimisille 

laiteperehdytyksen käynneille 

9.15-10.15 
Kuntosalin 

laiteperehdytys 
 

7.15-13.00 
Kuntosali omatoimisille 

laiteperehdytyksen käynneille 

7.15-15.00 
Kuntosali omatoimisille 

laiteperehdytyksen käynneille 

12.15-13.15 
Äijäjooga 

(13.1.-30.3.2020) 
Juhlasali 

9.30-10.15 
Vire-Lavis 

(14.1.-28.4.2020) 
Juhlasali 

10.30-11.20 
Nia – tanssi  

(26.2.-25.3.2020) 
Juhlasali 

10.00-11.30 
Senioritanssit 

(16.1.- 23.4.2020) 
Juhlasali 

10.45-11.30 
Asahi terveysliikunta 

(17.1.-22.5.2020) 
Juhlasali 

 

10.30-11.30 
Lavis 

(14.1.-28.4.2020) 
Juhlasali 

10.30-11.30 
Kuntosalin 

laiteperehdytys 
 

 

11.00-11.45 
Allas-Lavis  

(17.1.-24.4.2020) 
 

11.00-11.30 
Vesijumppa 

(14.1.-21.4.2020) 
sekaryhmä 

 

11.30-12.00 
Vesijumppa  

(14.1. -21.4.2020) 
naisille 

13.00-14.00 ja 
14.00-15.00 

Jatkoryhmä VoiTas-
ryhmän käynneille  

Kuntosali 

 

12.00-12.45 
Kuntoilujumppa 

(17.1.-24.4.2020) 
Juhlasali  

 

12.00-12.30 
Vesijumppa 

(14.1.-21.4.2020)   
sekaryhmä   

14.00-15.00 
Lantionpohjan jumppa 

(17.1.-14.2.2020 / naiset 
6.3.-3.4.2020 / sekaryhmä) 

Kerho 1  
13.00-15.00 
Päivätanssit 

Juhlasali 
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         Toimintaa kaikille yli 65-vuotiaille turkulaisille eläkeläisille! Tervetuloa mukaan!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vire-Lavis, Lavis, 
Asahi terveysliikunta, 

Kuntoilujumppa,  
Nia -tanssi 

5 krt liikuntakortin 
10 krt liikuntakortin 

12,50 € 
25 € 

Lantiopohjan jumppa jakso 20,00 € 

Allas-Lavis, 
Vesijumppa 

kausi 70 € 

Aamu-uinti kertamaksu 2,5 € 

Kuntosalikortti 
5 krt kortti 

10 krt kortti 
7,55 € 
12,10 € 

Sauna kertamaksu 4 € 

Liikuntaryhmät ovat maksuttomia, ellei toisin mainita.  
 
Hinnat:  

 
 
Ilmoittaudu etukäteen vesijumppaan, Allas-Lavikseen, kuntosalin 
laiteperehdytykseen ja lantionpohjan jumppaan 
hyvinvointikeskuksen asiakasneuvontaan p. 02-262 5020. 
Asiakasneuvonnan kassapalvelut avoinna  
arkisin ma-pe klo 10.00-13.00.  
 
Niveljoogaan ja äijäjoogaan ota mukaan oma jumppamatto (jos 
on), pieni pyyhe (selän alle laitettavaksi) ja juomapullo.   
Ilmoittautuminen tapahtuu Turun Seudun nivelyhdistyksen 
toimistolle p. 040 351 3833 tai toimisto@nivelposti.fi. Ilmoittaudu 
mukaan koko kevätkaudeksi 50 e osallistumismaksulla.  
 
Hyvinvointikeskuksen sauna on avoinna ti - pe klo 9-14.  
Saunaan pääsee 4 euron kertamaksulla.  
Kuntosalikorttiin sisältyy mahdollisuus pesutilojen käyttöön  
saunan aukioloaikoina.  
 
Hannunniitussa ulkona toteutuva tasapainoryhmä  
maanantaisin klo 9.30-10.15 (13.1.-18.5.2020). Kokoontuminen 
srk-talon edessä osoitteessa Virmuntie 2.   
 
Liikuntakalenterin muutokset ovat mahdollisia. 
Hyvinvointikeskuksen tiloihin kohdistuvissa äkillisissä muutoksissa 
ei peruuntunutta liikuntakertaa korvata.  
 
 
 

Kaudella tarkoitetaan kevät- tai syyskautta.  

mailto:toimisto@nivelposti.fi
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Niveljooga 
Turun Seudun Nivelyhdistyksen kanssa 
yhteistyössä toteutettu tunti. Tavoitteena nivelten 
liikkuvuuden lisääminen ja nivelnesteen 
aktivointi ilman kivun tunnetta. Ota tunnille 
mukaan oma joogamatto (jos sinulla on) sekä 
pieni käsipyyhe ja vesipullo. Ohjaajana 
joogaohjaaja, A-valmentaja ja koulutettu hieroja 
Heikki Vuorila. 10 kerran kortti on 50 €. 
Ilmoittaudu mukaan Nivelyhdistyksen toimistolle  
P. 040 351 3833 tai toimisto@nivelposti.fi.  
 
Äijäjooga  
Turun Seudun Nivelyhdistyksen kanssa 
yhteistyössä toteutettu tunti. Tavoitteena nivelten 
liikkuvuuden lisääminen ja nivelnesteen 
aktivointi ilman kivun tunnetta. Miesten oma 
ryhmä! Ota tunnille mukaan oma joogamatto (jos 
sinulla on) sekä pieni käsipyyhe ja vesipullo.  
Ohjaajana joogaohjaaja, A-valmentaja ja 
koulutettu hieroja Heikki Vuorila.  
10 kerran kortti on 50 €. Ilmoittaudu mukaan 
Nivelyhdistyksen toimistolle  
P. 040 351 3833 tai toimisto@nivelposti.fi.  
 
Päivätanssit 
Elävän musiikki tahtiin tanssien ilman 
osallistumismaksua.  
 
Asahi terveysliikunta  
Turvallinen tapa pitää kehosta huolta. Asahi 
tunneille voit osallistua istuen tai seisten. 
Apuvälineen käyttö ei ole este osallistumiselle. 
Ohjaajana asahikouluttaja ja – ohjaaja  
Risto Lehto.  
 
Aamu-uinti  
Naisille ja miehille omat omatoimiset aamu-
uintivuorot 2,5 € kertamaksulla. 

 
Vesijumppa 
Matalassa vedessä toteutettu ohjattu 
vesijumppa. Sekaryhmä ja naisten oma ryhmä. 
Ohjaajana Sanna Alajärvi. Syksyn kausikortti 
maksaa 70 €. Ilmoittaudu etukäteen 
asiakasneuvontaan.  
 
Allas – Lavis  
Musiikin tahtiin liikkuen altaassa. Veden korkeus 
n. 145 cm.  
Ohjaajana liikunnanohjaaja Sirpa Rönkkönen.   
Jakson hinta on 70 €. Ilmoittaudu etukäteen 
asiakasneuvontaan.  
 
Kuntoilujumppa 
Kuntoilujumpassa kohotetaan peruskuntoa, 
lihaskuntoa sekä liikkuvuutta mukavan musiikin 
tahtiin. Käytämme joskus välineinä keppiä tai 
kuminauhaa sekä jumppamattoa. 
Liikkeet ovat helppoja ja myös hypyttömästi 
toteutettavia. 
Ohjaajana liikunnanohjaaja Sirpa Rönkkönen.  
10 kerran liikuntakortin hinta on 25 €.  
 
Lavis  
Lavatanssijumppa on hauska, helppo ja hikinen 
liikuntamuoto, joka perustuu 
lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon.  
Ohjaajana Liikunnanohjaaja Paula Lempinen.  
10 kerran liikuntakortin hinta on 25 €  
 
Vire – Lavis  
Lavis-lavatanssijumpan kaltainen tunti, mutta 
tunti toteutetaan pääosin tuolilla istuen. 
Apuvälineen käyttö ei ole este osallistumiselle.  
Ohjaajana liikunnanohjaaja Paula Lempinen.  
10 kerran liikuntakortin hinta on 25 €.  
 
 

 
Nia –tanssi  
Nia on tanssillinen liikuntamuoto, joka yhdistää 
itämaisten ja länsimaisten lajien 
elementtejä. Niassa liikutaan omaa kehoa 
kuunnellen ja liikkumisesta nauttien. Tavoitteena 
on kehittää kehon voimaa, liikkuvuutta ja 
venyvyyttä sekä edistää aivoterveyttä.   
Ohjaajana nia- ja joogaohjaaja Anne Syvälahti.  
5 kerran liikuntakortin hinta on 12,50 €.  
 
Kuntosalin laiteperehdytys 
4 maksutonta opastuskertaa kuntosalilaitteiden 
käyttöön. Ilmoittaudu hyvinvointikeskuksen 
asiakasneuvontaan.  
 
Kuntosali 
Laiteperehdytyksen käyneille mahdollisuus 
itsenäiseen harjoitteluun kuntosalilla.  
10 kerran kuntosalikortti on 12,10 €. 
 
Senioritanssi 
Senioritansseihin voi tulla ilman paria 
nauttimaan musiikista ja liikkeestä.  
Tunnille ei ole osallistumismaksua. Senioritanssi 
järjestetään yhteistyössä Turun tienoon 
senioritanssijat ry kanssa.  
 
Lantionpohjan jumppa 
Virtsankarkailu ja tihentynyt virtsaamistarve ovat 
ongelmia mihin pystytään vaikuttamaan 
oikeanlaisella harjoittelulla. Lantionpohjan 
lihasten harjoittelu on tehokasta läpi koko 
elämän ja se tukee myös muita keskivartalon 
lihaksia.   
Ohjaajana fysioterapeutti Jaana Lentovaara. 
Jakson hinta on 20,00 €. 
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