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Turun Naisvoimistelijat 

Tule mukaan TNV:n kehonhuoltojumppaan! torstaisin klo 10-10.50, liikuntasalissa 
Jumpassa käydään koko kroppa lempeästi,  mutta tehokkaasti läpi, Pilates-tyyppisin harjoituksin.  
Laita lämmin asu päälle. Jumppa sopii kaikille ja se on maksuton. 
Ohjaajana fysioterapeutti Stina Carpelan

Turun Seudun Omaishoitajat ry 

Turun Seudun Omaishoitajat ry:n allasryhmä omaishoitajille tiistaisin 18.1. alkaen klo 16-17.45 
Ruusukorttelin allasosastolla. Osallistuminen on omaishoitajalle maksutonta. Tällä hetkellä ryhmä 
on täynnä, mutta vapaita paikkoja voit tiedustella Saara-Kaisa Kasuriselta 
p. 040 681 5664 / saarakaisa.omaishoitajat@gmail.com. 

Turun Kaupungin Liikuntapalvelut

KuntoVoiTas-ryhmäliikunta  
KuntoVoiTas-ryhmissä kuntosi kohoaa ammattilaisen ohjauksessa. Asiantuntijoiden senioreille 
suunnittelema KuntoVoiTas-tunti sopii eri kuntoisille, sillä harjoitteista tarjotaan aina useampia 
vaihtoehtoja. Ryhmässä pitää pystyä liikkumaan turvallisesti ilman apuvälineitä tai avustajaa.  
Tunneille ei tarvitse ilmoittautua, ryhmiä järjestetään ajalla 10.1.-27.5.2022. 
Ruusukorttelin ryhmät liikuntasalissa: 
ma klo  12.30-13.15 ja klo 13.30-14.15 
ke klo  12.30-13.15 ja klo 13.30-14.15 
pe klo 12-12.45 ja 13-13.45 
KuntoVoiTas-kausikortin hankkimalla voit liikkua rajattomasti KuntoVoiTas-tuotteen ryhmissä. 
Hinta: 40€/kausi.  Tutustu kevätkauden Kunto-VoiTas-lukujärjestykseen osoitteessa: 
turku.fi/kuntovoitas tai kysy lisää p. 050 554 6218 

VoiTas-tehoryhmät yli 75-vuotiaille liikunnan aloittelijoille 
Maksuttomissa tehoryhmissä parannetaan kuntoa voima- ja tasapainoharjoittein kuntosalilla kaksi 
kertaa viikossa kahdeksan viikon ajan. Tavoitteena on löytää kipinä säännölliselle 
liikuntaharrastukselle. Ryhmiä järjestetään ajalla 31.1.-27.5.2022  
Vuorot: ma ja ke klo 9.30-10.45 tai ma ja ke klo 11-12.15 

Ryhmiin haetaan täyttämällä hakulomake osoitteessa turku.fi/voitas, joka on nopein ja helpoin 
tapa hakeutua ryhmään.  Jos et pysty täyttämään hakulomaketta netissä, se voidaan täyttää 
puhelimitse p. 044 082 0253.  

Turun Seudun luustoyhdistys ry 

Kuntosali Luustokuntoutujille 
- Kuntosali harjoittelu osteopeniaa tai  osteoporoosia sairastavien jäsenten lihaskunnon vahvista-
miseksi. Keskiviikko klo 17.00-18.30 25.5.2022 asti sekä torstai klo 16.00-17.30 19.5.2022 asti 
Toiminta on suunnattu vain jäsenille (jäsenkortti pyydettäessä näytettävä). 
Ei  erikseen ilmoittautumista, maksuton. Ensimmäiset 8 hlöä mahtuu mukaan. 
Lisätiedot: meikku.pohjola@gmail.com
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Nivelyhdistys 

Asahi 
Asahi on yksinkertaista, mutta kokonaisvaltaista ja tehokasta liikuntaa: liikkeet ovat rauhallisia ja 
helppoja, ne tehdään myös hitaasti hengityksen tahdissa seisoen tai istuen. Asahissa harjoitetaan, 
avataan ja rentoutetaan järjestelmällisesti koko kehoa.   
Keskiviikkoisin klo 15.15-16.00, 19.1-20.4.2022 (14 kertaa). Ryhmä on avoin kaikille. 
Kevätkauden hinta: 70€

FasciaMethod 1 – tasapaino ja voima  
Tasapaino ja voima -tunnilla keskitymme liikkuvuusharjoittelun ohella erityisesti tasapaino- 
ja kehonhallintaharjoitteisiin sekä syvien tukilihasten harjoittamiseen keskivartalon, lonkkien ja 
olkapäiden alueella. Teemme harjoitteita suurimmaksi osaksi seisten. Tunti sisältää myös lattialla 
tehtäviä harjoituksia, mutta tarvittaessa tuolia voi hyödyntää. Mukaan kannattaa ottaa joustavat 
sisäliikuntavaatteet, jumppamatto ja vesipullo. Sisäkenkiä ei tarvita. 
Keskiviikkoisin klo 16.00-16.45, 19.1-20.4.2022 (14 kertaa). Ryhmä on avoin kaikille. 
Kevätkauden hinta: 70€

FysioPilates  
Fysiopilates on pilatesharjoittelua, johon on yhdistetty fysioterapeuttinen osaaminen. 
Pilates perustuu kehon keskustan hallintaan, jota kautta vahvistetaan kehon syviä lihaksia. 
FysioPilatesharjoittelu vahvistaa erityisesti keskivartalon lihaksia, kehittää tasapainoa, parantaa 
liikkuvuutta ja ryhtiä sekä kehonhallintaa. Tunnilla liikutaan rauhalliseen tahtiin ja painotetaan 
liikkeiden oikeaa suorittamista. Liikkeet tehdään sekä seisten että lattiatasossa. Laji sopii kaiken 
kokoisille ja kuntoisille, sekä erityisen hyvin tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville. 
Ota tunnille mukaan oma vesipullo ja oma jumppamatto.
Keskiviikkoisin klo 16.45-17.45, 23.3.-25.5. (10 kertaa). Ryhmä on avoin kaikille. 
Kevätkauden hinta: 60€

Lavis 
Lavis-lavatanssijumppa on hauskaa, helppoa ja hikistä liikuntaa, joka saa sykkeen mukavasti 
nousemaan. Lavis perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon, jossa liikutaan yksin. 
Laviksen askellus on helppoa, joten pysyt hyvin mukana, vaikka et olisi aiemmin tanssia 
harrastanutkaan. 
Lavis sopii kaikille, sillä voit liikkua oman kuntotasosi ja toimintakykysi mukaisesti. 
Varusteiksi tarvitset vain sisäliikuntavarusteet, sisäkengät ja juomapullon. 
Maanantaisin klo 15.00-16.00, 24.1-14.3. (8 kertaa). Ryhmä on avoin kaikille. 
Kevätkauden hinta: 50€

kuntosalivuoro 
Maanantaisin klo 16.00-17.30, 17.1.-30.5. Suunnattu Turun seudun tule-yhdistysten jäsenille. 
Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ryhmiin:
Turun Seudun Nivelyhdistyksen toimistolta 040 351 3833 tai toimisto@nivelposti.fi. 

Turun 4H-yhdistys

Puutarhaporina- kerho
Tiistaisin alkaen 5.4. klo 10-11. Keskustelua ja tekemistä puutarhan hoidan, huonekasvien ja 
parvekeviljelmien parissa. Yhteistyössä Turun 4H-yhdistyksen kanssa. Talvipuutarha, 3krs. Kahvia 
tarjolla. Ei etukäteen ilmoittautumista.


