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LAPSET JA NUORET

TI 16-17 Break alkeet yli 6v. (Kultaranta)

TI 16-17 Hulahula-dance 7-9v. (Kuparivuori)

TI 17-18 Break jatko yli 10v. (Kultaranta)

TI 18-19 TeamGym kisaryhmä (Kultaranta)

KE 15-16 Break alkeet+jatko (Tatamisali)

KE 16-17 Break kisa (Tatamisali)

KE 17-18 Hiphop yli 15v. (Tatamisali)

TO 15-16 Break edistyneet (Kestimaaria)

TO 16-17 Break kisa (Kestimaaria)

TO 17-18 Hiphop yli 15v. (Kestimaaria)

TO 17-18 Showdance 7-10v. (Rymättylä)

TO 18-19 Nykytanssi yli 13v. (Kestimaaria) 
UUTUUS

LA 10-11 Tenavatemmellys 3-4v. (Lietsala 
UUTUUS

LA 11-12 Tenavatemmellys 5-6v. (Lietsala)

LA 18-19 TeamGym harraste (Tatamisali)*

LA 19-20 TeamGym kisaryhmä (Tatamisali)*

SU 12.30-13.30 TeamGym kisaryhmä 
(Tatamisali)*

SU 13.30-14.30 TeamGym harraste 
(Tatamisali)

SU 19-20 Tyttöjen jalkkis (Lietsala)
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MA 19-19.30 Hiit (Kultaranta)

MA 19.30-20 Foam roller (Kultaranta)

MA 19.30-20.30 Gymstick power (Lietsala) 
UUTUUS

TI 19-20 Lavis® (Kuparivuori)

KE 15-15.45 Neuromoto (Kestimaaria)*

KE 15.45-16.30 VoiTas-seniorit  
(Kestimaaria)* UUTUUS

KE 16.30-17.30 Äijäjumppa (Kestimaaria)*

TO 16-17 After work workout (Tatamisali 
UUTUUS

TO 16.30-17.30 Kuntosali (Suopelto) 
UUTUUS

SU 18-18.45 Kahvakuula (Kultaranta)

SU 18.45-19.30 Toiminnallinen venyttely 
(Kultaranta)

Aikuiset 100 € (lukuvuosi), 55 € (syksy/
kevät) 

Lapset alle 16v., eläkeläiset 50 € (syksy/
kevät) 

Lapsille sisaralennus 10% toisesta 
sisaruksesta alkaen. 

Jäsenmaksu 10 € / lukuvuosi 
Voit maksaa myös Smartum-liikunta- ja 

kulttuuriseteleillä, Virikesetelillä ja 
SporttiPassilla 

http://www.lsnaantali.fi
http://www.lsnaantali.fi


T U N T I K U VAU K S E T

Break alkeet: Tunneilla treenataan monipuolisesti ja leikkimielisesti motorisia taitoja 
sekä break-liikkeitä (jokaiselle tanssijalle haastetta oman tason mukaan). Halukkaat 
pääsevät esiintymään. Sopii vasta-alkajillle. 
Break jatko yli 10v: Tunneilla treenataan monipuolisesti ja leikkimielisesti motorisia 
taitoja sekä break-liikkeitä (jokaiselle tanssijalle haastetta oman tason mukaan). Tässä 
ryhmässä tehdään haastavampia tanssisarjoja kuin alkeissa, mutta temput määräytyy 
jokaisen tanssijan taitotason mukaan yksilöllisesti. Halukkaat pääsevät esiintymään. 
Sopii tanssia aiemmin harrastaneille. 
Break kisaryhmä: Jos haluat mukaan kisaryhmään, ota yhteys valmentaja Karoliina 
Hievaseen (045 1450 444). 
Hiphop yli 15v: Tunneilla treenataan monipuolisesti fysiikkaa, tanssitekniikkaa sekä 
akrobatiaa. Lisäksi tehdään kivoja kisareissuja. Ryhmä on tosi mukava ja tunneilla on 
rento meininki, jolloin voi hyvällä fiiliksellä opetella uusia taitoja ja kehittyä 
tanssijana. 
Hulahula-dance 7-9v: Monipuolisia showtanssiin pohjautuvia tanssityylejä sisältävä 
tunti vasta-alkajille. Tanssisarjojen lisäksi leikitään, tehdään lihaskuntoa ja kehitetään 
liikkuvuutta. 
Nykytanssi: Nykyaikaisiin poppibiiseihin vahvaa ilmailullista tanssia. Sarjojen lisäksi 
tunneilla harjoitellaan hyppyjä ja kehitetään liikkuvuutta. Sopii kaikille yli 13-
vuotiaille. 
Showdance 7-10v: Tutustutaan showtanssin perusteisiin ja tehdään helppoja 
tanssiohjelmia. Tanssisarjojen lisäksi leikitään, tehdään lihaskuntoa ja kehitetään 
liikkuvuutta. Sopii vasta-alkajille. 
TeamGym harraste: Harjoitukset koostuvat volttirata- ja trampettiharjoitteista sekä 
voimistelullisen vapaaohjelman tekemisestä. Laji soveltuu vasta-alkajille sekä esim. 
teline- tai joukkuevoimistelua aiemmin harrastaneille. Tunti sopii myös mainiosti 
tanssijoille ja rytmisille voimistelijoille tukemaan harjoittelua ja tuomaan siihen 
monipuolisuutta. Tämä ryhmä ei kisaile, mutta esiintymään pääsee. 
TeamGym kisa: Jos haluat mukaan kisaryhmään, ota yhteys valmentaja Karoliina 
Hievaseen (045 1450 444). 
Tenavatemmellys: 3-4- ja 5-6-vuotiaille lapsille tarkoitettu liikkumaan kannustava 
ryhmä. Ryhmässä tuetaan lasten kokonaisvaltaista liikunnallista kehitystä pelien ja 
leikkien lomassa. Ryhmän tarkoituksena on liikunnan ilon lisäksi kehittää lapsen 
liikunnallisia taitoja ja rohkaista kokeilemaan erilaisia liikkumisen tapoja. 
Tyttöjen jalkkis 04-06-synt: Kaikille avoin jalkapallojoukkue, joka ei kilpaile. 
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After work workout: Afterworkissa työasiat unohtuvat. Tunti alkaa rentoutuksella, josta 
lihaskuntotreenin kautta siirrytään sykkeen kohotukseen. Vaihtuvat ohjaajat tuovat 
oman mausteensa tunnin ohjelmaan: Laviksesta lattareihin, hiitistä aerobiciin. Tunnille 
voi tulla myöhässäkin! Ei vaikeita koreografioita, vaikka välillä tanssitaankin.  
Foam roller: Kehonhuollon kuuma trendi, jossa hierotaan lihaksia ja lihaskalvoja muo-
visen putken eli foam rollerin päällä. Tunnilla lihaksia rentoutetaan ja lihaskalvoja 
venytetään. Harjoittelun teho perustuu pehmytkudosten eli lihasten, jänteiden, 
nivelsiteiden ja sidekudosten kireyden poistamiseen.   
Gymstick power: Gymstick-vastuskuminauhasta ja kepistä koostuvalla kuntoiluväli-
neellä kuormitetaan vartalon suuria lihasryhmiä, mutta myös keskivartalon ryhtilihaksia. 
Lisäksi se kehittää tasapainoa, liikkuvuutta ja lihaskoordinaatiota. 
Hiit: High Intensity Interval Training on erittäin tehokas lyhyt sykettä nostava intervalli-
tunti. Lyhyet korkeatehoiset ja lepo-osuudet vuorottelevat.  
Kahvakuula: Voimaharjoittelun tehotunti koko keholle ja erityisesti keskivartalolle, se-
lälle ja hartioille. Tunti sisältää lyhyen alkulämmittelyn sekä monipuolisia 
kahvakuulaliikkeitä. 
Kuntosali: Kuntosalivuoro on avoin kaikille yli 18-vuotiaille. 1. tunnilla ohjaus. 
Lavis®: Hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja 
jumpan välimuotoon. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, jenkka, 
rock/jive, cha cha ja samba. Samalla opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun 
ohella. 
Neuromoto: Kehonhallintaa kehittävä ja ylläpitävä tunti, joka soveltuu erityisesti var-
haisvaiheen muistisairaille sekä reuma- ja lihassairauksia sairastaville. Tunnin aikana 
harjoitellaan monimuotoisesti motoriikkaa, lihaskuntoa ja tasapainoa edistäviä liikkeitä. 
Toiminnallinen venyttely: Kehon lihaksiston tavoitteellinen venyttely monipuolisten 
liikkuvuusharjoitteiden avulla. Dynaamiset venyttelyharjoitukset aktivoivat kehon 
lihakset liikuntatyöhön, joka vahvistaa lihasten ja nivelten toimintaa. Sopii kaikille. 
VoiTas: Ikäinstituutin kehittämä iäkkäille soveltuva voimaa ja tasapainoa kehittävä lii-
kuntatunti. Monipuolisia ja turvallisia voima- ja tasapainoliikkeitä. Tunti sisältää 
alkuverryttelyn, VoiTas-osion ja venyttelyn. 
Äijäjumppa: Äijajumpassa yhdistellään toiminnallisia peruskuntoiluliikkeitä. Tunti aut-
taa vähentämään vartalon kireyttä. Liikkeet lisäävät voimaa, tasapainoa ja 
kestävyyskuntoa -kuten hapenottokykyä. Tunneilla vaihdellaan teemoja kuntopiiristä 
keppijumppaan ja kahvakuulaan, mutta pidetään tuntirakenne yksinkertaisen 
tehokkaana. Loppuun kuuluvat myös venyttelyt.  
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