
 

 

Leidit liikkeellä - tuntikuvaukset kevät 2023   
 

Aamutreeni Peruskuntojumppaa, jossa jokainen jumppaa oman aamuvireensä mukaisesti.  
Lämmittelyä, lihaskuntoa ja liikkuvuutta.   

 

Asahi on monitasoinen terveysliikuntajärjestelmä, jossa yhdistyvät sekä itämaisen että länsi- 
maisen terveysliikunnan parhaat perinteet. Liikkeet ovat pehmeitä ja ne tehdään hengityksen  
kannattelemana. Asahi on fysioterapian kaltainen liikuntamuoto, jossa on myös liikunnallisia ele-  
menttejä. Liikkeet on suunniteltu tarkoituksella yksinkertaisiksi, jotta jokainen voisi alkaa harjoit- 
taa niitä heti.    

Body on toiminnallinen lihaskuntotunti, jossa yhdistyvät voima-, liikkuvuus- sekä tasapainohar- 

joitteet. Tunnilla käytetään omankehonpainoa sekä välineistöä. Body on tehokas tunti, joka sopii  

kaikille. Ohjaaja antaa sopivasti variaatioita eri liikkeille, niin että jokainen pystyy tekemään liik- 

keet itselleen sopivalla tavalla.   

Buusteri Tehokas tunti, jossa käydään läpi kaikki lihasryhmät erilaisia välineitä käyttäen. Sopii  
kaiken ikäisille ja kuntoisille.   

 

Circuit Toiminnallista lihaskuntoharjoittelua. Koko kehon tunnilla tehdään kehonpaino- sekä vä- 
lineharjoitteita käyden läpi kehon suuret lihasryhmät. Ohjauksessa painottuu turvallisen ja te- 
hokkaan suoritustekniikan harjoittelu ja itselle sopivan harjoitetason valinta. Tunti sisältää toi- 
minnallisen alkulämmittelyn, tekniikkaopastuksen, harjoitusosion sekä lyhyen palauttavan venyt- 
telyn. Tunti ei sisällä vaikeita askelsarjoja.    

 

Dance Jazz-tanssin tekniikkaan pohjautuva reipastempoinen tanssitunti. Sisältää myös hyppyjä  
ja käännöksiä. Tunnilla tehdään lämmittely, tekniikkasarjoja, myös salin poikki liikkuen sekä ko- 
reografiaa lopputunnista.    

Iltapäivän tanssit Rennolla uudella tunnillamme pääset tanssimaan helpoin askelin ilman paria  
monenlaisen musiikin tahdissa! Tunnilla ei tehdä lihaskuntoa vaan annetaan musiikin viedä ja  
rentoudutaan liikkuen. Lopussa lyhyesti palaudutaan seisten venytellen.    

 

Itämainen kuntotanssi vetristää kehoa ja mieltä, ylläpitää kuntoa ja auttaa löytämään uusia li- 
haksia. Se auttaa monilla niska-selkä-hartiavaivoihin ja parantaa koordinaatiokykyä ja kehon  
hahmotusta. Kutsutaanpa itämaista tanssia aivojumpaksikin! Tunnilla tanssitaan pehmein tos- 
suin tai paljain jaloin – toki lenkkareissakin voi olla, jos se on omille jaloille välttämätöntä   

 

Jäykän jooga on ikivanha psykofyysinen, kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä. Se on lempeä  
ja tehokas itsehoitomenetelmä, jota voivat harjoittaa kaikenikäiset ja kuntoiset. Perinteisessä  
joogassa käytetään joogaliikkeitä, hengitys- ja rentoutumisharjoituksia sekä hiljentymistä eli me- 
ditaatiota hyvän terveyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Jäykän jooga soveltuu erityisen  
hyvin uusille joogan harrastajille.   

 

Jalkapallon pienpelit rentoa pelailua pienryhmissä.    



 

 

 

 

Keilailussa haasteena on kaataa 18 metrin päässä symmetrisessä kolmiossa olevat kymmenen 
keilaa. Keilailu kehittää koordinaatiota ja tasapainoa. Se on erinomainen seurapeli ja sopii hyvin 
kaiken kuntoisille liikkujille.   

Kehonhuoltotunnilla tehtävät harjoitteet lisäävät lihastasapainoa ja parantavat ryhtiä, liikku- 
vuutta ja kehonhallintaa.  Rauhallisen alkulämmittelyn jälkeen tehdään tasapaino-, liikkuvuus- ja  
voimaharjoitteita.  Lopuksi venytellään ja rentoudutaan.    

 
Keppijumpassa tehdään kepin avulla kyykkyjä, punnerruksia, kiertoja, pyörityksiä sekä erilaisia  
lihaskuntoharjoituksia ja venytyksiä. Se on tehokas ja hauska liikuntamuoto, jossa nousee hiki  
pintaan. Tunti sisältää alkuverryttelyn, lihaskunto-osuuden.  
 
Kiinteytys Sykettä nostava ja koko vartalon lihaskuntoa kehittävä treeni, jonka tähtäimenä on 
tehokas rasvanpoltto sekä kiinteämpi keho. Harjoitteet ovat sovellettavissa kaiken kuntoisille 
liikkujille. Tunti sisältää rytmikkään alkulämmittelyn sekä loppuvenyttelyt.  

Kuntopiiri Helppo, lyhyt alkulämmittely.  Kuntopiiriharjoittelussa sykettä nostavia ja lihaskunto- 

liikkeitä vuorotellen.  Lopuksi palauttavat venyttelyt.    
                                                                                                                                                   
Lavis - lavatanssia ilman paria on yksintanssia ryhmässä latinalais- ja seuratanssimusiikin  
tahdissa. Tanssitaitosi kehittyy ja kuntosi kohenee. Tanssilajien lajinomainen askellus ja tanssi- 
tekniikka tulevat huomaamatta tutuksi rennon liikunnan ohessa. Kuvioyhdistelmät ovat helppoja.  
Tanssiksi sopii sekä naisille että miehille. Tanssilajeina mm. Cha Cha, Salsa, Samba, Rumba,  
Tango, Jive, Fusku, Hidas Valssi, Humppa, Valssi, Jenkka ja Polkka.   

Lentopallossa pääsee kokemaan joukkuepelin riemun! Kentällä on yhtä aikaa kuusi pelaajaa,  
loput odottavat vuoroaan vaihtopenkillä. Lentopallo kehittää reaktiokykyä, tasapainoa, koordi- 
naatiota ja ketteryyttä.   

 

Lihaskunto Tehokkaalla tunnilla kehitetään koko kehon lihaksiston kuntoa, Harjoitteissa käyte- 
tään apuna erilaisia liikuntavälineitä, kuten kuminauhoja, hyppynaruja, kahvakuulia ja köysiä  
sekä renkaita. Tunti toteutetaan osittain kuntopiirinä, ja tunti kasvattaa kuntoa nopeasti, polttaa  
rasvaa tehokkaasti sekä tekee hyvää verenkiertoelimistölle.   

 

Lihaskuntostartti Tunnilla tavoitteena on harjoittaa lihasvoimaa ja oppia erilaisten lihasvoima- 
liikkeiden tekniikkaa. Kauden aikana edetään kehonpainoharjoittelusta kohti toiminnallisempaa  
lisäpainoharjoittelua. Kauden jälkeen on myös helpompi siirtyä muihin lihaskuntoryhmiin tai   
omatoimiseen saliharjoitteluun kun liikkeet ja tekniikka ovat hallussa. Harjoittelua on mahdollista  
muokata jokaiselle sopivaksi niin, että haastetta ja vaihtoehtoja riittää sekä aloittelijalle että ko- 
keneemmallekin treenaajalle.    

 

 

Sulkapallo on vauhdikas mailapeli, joka sopii kaikille! Sitä voidaan pelata kaksin- tai nelinpelinä. 
Rasitustason säätely on täysin pelaajien itsensä määrättävissä. Kunnon ja osaamisen myötä 
saadaan lisää tehoa harjoitukseen. Sulkapallopeliin kuuluvat nopeat suunnan vaihdokset,  
mahdolliset hypyt ja monipuolinen liikkuminen palloa tavoiteltaessa. Kehittää pelaajan koordi- 
naatiota, tasapainoa ja liikkuvuutta.   

Sähly on vapaamuotoisempi joukkuepeli kuin salibandy. Kentällä pelaa kaksi viiden pelaajan  
joukkuetta, loput ovat vaihdossa. Sopii hyvin hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon kohenta- 
miseen. Sähly kehittää myös koordinaatiota, ketteryyttä ja reaktiokykyä. Tarvittaessa saat mai- 
lan lainaksi paikan päältä.   



 

 

 
Tanssillinen jumppa Tanssitreeni on hauska tanssillinen tunti, jossa yhdistellään eri 
tanssityylejä vaihtelevaan musiikkiin. Tunnilla tehdään helppoja koreografioita ja harjoitellaan 
tekniikkaa. Hyvänmielen tanssitunti, jossa syke nousee ja hymy tulee huulille! 

Toiminnallinen treenissä on tarkoitus kuormittaa mahdollisimman monta lihasta samaan ai- 
kaan. Lihaskunnon ohella toiminnallisessa harjoittelussa kehittyvät myös tasapaino, koordinaa- 
tio, hapenottokyky, kehonhallinta sekä liikkuvuus. Tunti alkaa toiminnallisella alkulämmitellyllä, 
jossa valmistellaan kehoa tulevaan harjoitukseen. Tämän jälkeen tulee harjoitusosio, jossa teh- 
dään monipuolisia kehoa kehittäviä liikkeitä joko välineillä tai ilman. Lopuksi vielä lyhyt palaut- 
tava venyttelyosio. Tunti sopii kaikenikäisille, sillä jokainen pystyy itse määrittämään tunnin te- 
hokkuuden oman kuntotason mukaan.   

 


