
Iitin kunnan vapaa-aikapalveluiden liikuntaryhmät

syksyllä 2020

syyskausi 7.9.-4.12.2020
Maanantai 

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

9.00-10.00                      Ohjattu kuntosaliharjoittelu                                              Ravilinna 
10.30-11.30                    Ohjattu kuntosaliharjoittelu                                              Ravilinna
10.30-11.15                     Tuolijumppa                                                                      Ravilinnasali 
13.00-13.45                     Lempeästi liikkeelle                                                       Ravilinnasali 
15.00-15.45                     Kevyesti lihaskuntoa ja venyttelyä                            Ravilinnasali
17.00-17.45                     Batterytreeni                                                                    Ravilinnasali 

10.30-11.30                    Aamupäivän jumppa                                                       Ravilinnasali 
11.00-12.00                    Ohjattu kuntosaliharjoittelu                                              Ravilinna 
12.30-13.30                    Kevyt kuntosaliharjoittelu                                                  Ravilinna   
13.00-14.00                    Voima ja tasapainokuntopiiri                                      Ravilinnasali 
16.30-17.30                    Ohjattu kuntosaliharjoittelu                                              Ravilinna 
17.30-18.30                    Ohjattu kuntosaliharjoittelu                                              Ravilinna

10-10.45                           Ohjattu sauvakävely                                         Lähtö Ravilinnasta
12.00-12.45                     Keskipäivän kehonhuolto                                           Ravilinnasali 
17.00-17.45                     Toiminnallinen lihaskuntojumppa                           Ravilinnasali 

9.00-10.00                       Ohjattu kuntosaliharjoittelu                                            Ravilinna
10.15-11.15                     Ikämiesten kuntosali  (vertaisohjaus)                            Ravilinna
12.15-12.45                     Tuolijumppaa kirjastolla (Maksuton!)        Iitin kunnankirjasto 
13.30-14.30                     Aloittelijoiden kuntosalikurssi (6 kertaa)                      Ravilinna
16.45-17.30                     Tenavien touhutorstai  (Maksuton!)                        Ravilinnasali

9.00-9.45                         Lempeä aamuinen herättely                                     Ravilinnasali
10.15-11.15                     Muksujen peuhuperjantai (Maksuton!)                  Liikuntahalli

Ilmoittautumiset: 
Voit Ilmoittautua ryhmiin osoitteessa www.kuntapalvelut.fi/iitti tai paikanpäällä

Yhteispalvelupiste Monitorissa 17.8.2020 klo 9 alkaen. 

Osallistumismaksu:
Maksut täsmentyvät ryhmien alkaessa viikolla 37. Kaikki maksut suoritetaan

Yhteispalvelupiste Monitoriin (os. Rautatienkatu 20). Ryhmän voi maksaa myös e-passilla. 
Huomioithan myös, että kuntosaliryhmiin tarvitset erillisen maksullisen avainkortin. 

Syksyn ja kevään kursseihin on erillinen maksu. 
Lisätietoja liikunnanohjaajilta: Maria p. 040 4833990 s-postilla maria.yli-savola@iitti.fi tai

Sanna p. 040 6353151 s-postilla sanna.sten@iitti.fi

Iitin vapaa-aikapalvelut

Tervetuloa mukaan!



Ryhmien tuntikuvaukset
Ohjattu kuntosaliharjoittelu

Tunneilla on yhteinen alkulämmittely, kiertoharjoitus kuntosalilaitteissa ja loppuvenyttelyt.

Tuolijumppa
Kevyttä jumppaa tuolilla istuen/seisten perinteisesti sekä välineitä vaihdellen.

Lempeästi liikkeelle 
Tunnilla kokeillaan vaihtuvan teeman mukaan mm.  tuolijumppaa, kehonhuoltoa/venyttelyä,

keppijumppaa, huivijumppaa matalalla kynnyksellä. Sopii kaiken ikäisille, kokoisille ja kuntoisille! 
Kaikki liikkeet pystyy tekemään tarvittaessa tuolilla jos haluaa!

Kevyesti lihaskuntoa ja venyttelyä
Alkuverryttelyn jälkeen lihaskuntoa omalla kehonpainolla/välineillä oman kunnon mukaan ja lopuksi

monipuoliset loppuvenyttelyt.

Batterytreeni
Alkuverryttelyn jälkeen monipuolinen sykettä kohottava lihaskunto-osuus ja venyttelyt.

Aamupäivän jumppa
Alkuverryttelyn jälkeen lihaskuntoliikkeitä soveltaen omalla kehonpainolla tai

välineillä ja tunnin päätteeksi hyvät loppuvenyttelyt.

Kevyt kuntosaliharjoittelu
Kevyttä omatoimista kuntosaliharjoittelua. Ohjaaja on paikalla opastamassa laitteiden käytössä sekä

liikkeissä. Sisältää lämmittelyn ja venyttelyt. 

Voima ja tasapainokuntopiiri
Lyhyen alkuverryttelyn jälkeen erilaisia voima ja tasapainoliikkeitä kuntopiirin muodossa + loppuun

venyttelyt

Ohjattu sauvakävely
n. 45 minuutin lenkki sauvakävellen. Sisältää aluksi kevyen lämmittelyn ja loppuun venyttelyt. Kaikille

avoin ja maksuton!

Keskipäivän kehonhuolto
Kehonhuoltoa kevyesti ylläpitäen lihastasapainoa venytysten ja avaavien liikkeiden avulla.

Toiminnallinen lihaskuntojumppa
Jumppa, jossa harjoitetaan kehoa kokonaisvaltaisesti unohtamatta tasapainoa ja motoriikkaa omalla

kehonpainolla sekä eri välineillä haastaen.

Ikämiesten kuntosali
Vertaisohjattu kuntosali, jossa yhteinen alkulämmitely, kiertoharjoitus kuntosalilaitteissa ja venyttelyt.

Tuolijumppaa kirjastolla
Maksutonta ja kaikille avointa kevyttä tuolijumppaa tuolilla istuen/seisten. Loppuun venyttelyt.
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Aloittelijoiden kuntosalikurssi (6 kertaa)
Kuuden kerran kurssi, joka on suunnattu aloitteleville kuntosalin käyttäjille tai heille, joilla kuntosalilla
käymisestä on vierähtänyt aikaa. Kurssilla käydään kuntosaliharjoittelun perusasioita läpi sekä kurssin

aikana asiakas saa kuntosaliohjelman.

Ryhmien tuntikuvaukset

Tenavien touhutorstai
Kaikille avoin ja maksuton ohjattu vanhempien ja alle kouluikäisten lasten (0-6v) yhteinen touhuhetki.

Lempeä aamuinen herättely
Kehon herättelyä lempeästi. Avaavia, vahvistavia ja aktivoivia liikkeitä ylläpitäen kehon liikkuvuutta.

Muksujen peuhuperjantai
Kaikille avoin ja maksuton vuoro on varattu lapsen ja aikuisen liikuntahetkeen, jokaisella kerralla

pieni ohjattu yhteinen liikuntahetki tunnin aikana.
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