
Aikuiset 110 € (lukuvuosi), 60 €  
(syksy/kevät) 

Lapset alle 18v, eläkeläiset 50 €  
(syksy/kevät) 

Perheliikunta (aikuinen + lapsi) 90 € 
(syksy/kevät) 

Lapsille sisaralennus 10% toisesta 
sisaruksesta alkaen 

Jäsenmaksu 10 € / lukuvuosi 
Liikuntasetelit käyvät maksuna

LIIKUNTASEURA NAANTALI 
KAUSI 2018-2019 3.9.2018 ALK.

*Parittomat viikot

AIKUISET

MA 19-19.30 Hiit ’30 (Kultaranta)

MA 19.30-20 Foam roller ’30 (Kultaranta)

MA 19.30-20.15 Kuntopiiri ’45 UUTUUS! 
(Lietsala)

TI 19-20 Lavis®-Lavatanssijumppa 
(Kuparivuori)

KE 11-11.45 Neuromoto (Kesti-Maaria)

KE 12-12.45 VoiTas (Kesti-Maaria)

KE 16.30-17.30 Äijäjumppa (Kesti-Maaria)

TO 16-17 After work Workout (Tatamisali)

TO 16.30-17.30 Kuntosali (Suopelto)

PE 10-11 MummoBic ’Entisten nuorten 
aerobic’ (Kesti-Maaria)

SU 18-18.45 Kahvakuula (Kultarannan koulu)

SU 18.45-19.30 Toiminnallinen venyttely 
(Kultaranta)

LIIKUNTASEURA NAANTALI - LIINA  

Puh: 044 9871 773 

s-posti: liina@lsnaantali.fi 

www.lsnaantali.fi

LAPSET JA NUORET

TI 17-18 Aikuinen-lapsi -perheliikunta 
UUTUUS! (Kultaranta)

KE 14.30-15.30 Break 03-06 synt. (Tatamisali)

KE 15.30-16.30 Break harraste yli 7v. 
(Tatamsali)

KE 16.30-17.30 TeamGym yli 6v. (Tatamisali)

KE 16.30-18 TeamGym kisaryhmä yli 11v. 
(Tatamisali)

TO 15-16 Break 03-06 synt. (Kesti-Maaria)

TO 16-17 Break harraste 2 (Kesti-Maaria)

TO 17-18 Nykytanssi yli 15v. (Kesti-Maaria)

TO 18-19 HipHop yli 16v. (Kesti-Maaria)

TO 17-18 Showdance 1.-3.lk (Rymättylä)

TO 18-19 Showdance 4.-6.lk (Rymättylä)

LA 15.30-16.30 TeamGym yli 6v. (Tatamisali)*

LA 16.15-17.30 TeamGym kisaryhmä yli 11v. 
(Tatamisali)*

LA 17.30-18.30 HipHop yli 16v. (Tatamisali)*

SU 19.30-20.30 Tyttöjen harrastejalkkis 04-06 
synt. (Lietsala)

http://www.lsnaantali.fi
http://www.lsnaantali.fi
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T U N T I K U VA U K S E T

LAPSET, NUORET JA PERHELIIKUNTA 
AIKUINEN-LAPSI-LIIKUNTA: 2-5-vuotiaan ja vanhemman tai aikuisen yhteistä 
laatuaikaa liikunnallisten leikkien, temppuiluiden, musiikin ja pelailujen parissa. 
Tunneilla liikutaan jokaisen omaa taitotasoa kehittäen, liikunnan riemusta 
nautt ien.  Kerran kuukaudessa lähdetään l i ikkumaan läh imetsään 
ympäristökasvattajan opastuksella. 
BREAK HARRASTE: Tunneilla treenataan monipuolisesti ja leikkimielisesti 
motorisia taitoja sekä break-liikkeitä (jokaiselle tanssijalle haastetta oman tason 
mukaan). Halukkaat pääsevät esiintymään. Sopii vasta-alkajille sekä ennen 
harrastaneille.  
BREAK HARRASTE 2 (soolokisaajat):Tunti on tarkoitettu yli 7-vuotiaille breikkiä jo 
ennen harrastaneille, jotka haluavat päästä haastamaan itseään kisoihin. Tunneilla 
harjoitellaan tekniikkaa ja ilmaisua sekä ennen kaikkea hiotaan jokaiselle sulavat 
soolot, joilla pääsee kisaamaan. 
BREAK KISARYHMÄ: Jos haluat mukaan kisaryhmään, ota yhteys valmentaja 
Karoliina Hievaseen (045 1450 444). 
HIPHOP YLI 16v.: 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. 
NYKYTANSSII: Nykyaikaisiin poppibiiseihin vahvaa ilmailullista tanssia. Sarjojen 
lisäksi tunneilla harjoitellaan hyppyjä ja kehitetään liikkuvuutta.  Sopii niin vasta-
alkajille kuin ennenkin tanssineille. 
SHOWDANCE: Tutustutaan showtanssin perusteisiin ja tehdään helppoja 
tanssiohjelmia. Tanssisarjojen lisäksi leikitään, tehdään lihaskuntoa ja kehitetään 
liikkuvuutta. Sopii vasta-alkajille. 
TEAMGYM YLI 6v.: Harjoitukset koostuvat volttirata- ja trampettiharjoitteista sekä 
voimistelullisen vapaaohjelman tekemisestä. Laji soveltuu vasta-alkajille sekä esim. 
teline- tai joukkuevoimistelua aiemmin harrastaneille. Tämä ryhmä ei kisaile, mutta 
esiintymään pääsee. 
TEAMGYM KISARYHMÄ: Jos haluat mukaan kisaryhmään, ota yhteys valmentaja 
Karoliina Hievaseen (045 1450 444). 
TYTTÖJEN HARRASTEJALKKIS: Harrastejalkapallojoukkue Everton 2004-2006 
-syntyneille tytöille. Sisätreeneissä pelataan ja tehdään jalkapalloon kuuluvia 
oheisharjoituksia, kuten kuntopiiriä, futsalia, koripalloa, salibandya yms. Ei-
kilpaileva joukkue.

AIKUISET 
AFTER WORK WORKOUT: Afterworkissa työasiat unohtuvat. Tuntiteemat Laviksesta 
lattareihin ja hiitistä Zumbaan lihaskuntoa ja venyttelyä unohtamatta. Yhteistyössä 
Naantalin kaupungin kanssa LiiNan jäsenille ja kaupungin työntekijöille. 
FOAM ROLLER ’30: Kehonhuollon kuuma trendi, jossa hierotaan lihaksia ja 
lihaskalvoja muovisen putken päällä. Harjoittelun teho perustuu pehmytkudosten eli 
lihasten, jänteiden, nivelsiteiden ja sidekudosten kireyden poistamiseen.  
HIIT ’30: Tehokkaalla intervalliharjoittelulla saadaan aikaan maksimaalinen hyöty 
lyhyessä ajassa tehostaen myös rasvanpolttoa. Eri liikevaihtoehdoilla treeni 
sovitetaan sinulle sopivaksi.  
KAHVAKUULA: Toiminnallinen voimaharjoittelu koko keholle, erityisesti 
keskivartalolle ja hartioille. Tunnilla kehittyy niin lihasvoima, kehonhallinta kuin 
koordinaatiokin. Kahvakuula sopii sekä naisille että miehille, aloittelijoista 
kokeneempiin kuulailijoihin.   
KUNTOPIIRI: Kuntopiiri on tehokas ja monipuolinen ryhmäliikuntatunti. Sopii kaikille, 
sillä tehoa voi säätää oman kuntotasonsa mukaisesti. Kuntopiiri on erinomainen 
oheisliikuntaharjoite monien muiden lajien, kuten juoksun rinnalle. 
KUNTOSALI: Kuntosalivuoro on avoin kaikille yli 18-vuotiaille. 1.tunnilla ohjaus.   
LAVIS®-LAVATANSSIJUMPPA: Hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, jossa 
yhdistyvät lavatanssiaskeleet ja jumppa. Tunneilla tanssitaan vaihdellen tuttuja 
tanssilajeja. Myös muita kuten afrikkalaisia ja latinalaisia rytmejä, zorbasta ja 
rivitanssia kokeillaan.  
NEUROMOTO: Kehonhallintaa kehittävä ja ylläpitävä tunti, joka soveltuu erityisesti 
neurologisia sairauksia sairastaville. Tunnin aikana harjoitellaan monimuotoisesti 
motoriikkaa, lihaskuntoa ja tasapainoa edistäviä liikkeitä.  
MUMMOBIC: MummoBicissä jumpataan vanhojen hittibiisien tahtiin etenemällä 
helpoista askelsarjoista lihaskuntoliikkeisiin ja loppuvenyttelyihin. Tunti on tarkoitettu 
60+ jumppareille.  
TOIMINNALLINEN VENYTTELY: Kehon liikkuvuuden ylläpitäminen ja parantaminen 
vaihtelevin teemoin. Tunnilla yhdistyvät dynaaminen liikkuvuusharjoittelu, 
liikehallintaharjoitteet sekä täsmävenytykset. Liikkeille on aina tarjolla eri 
vaihtoehtoja, joten tunti sopii kaikille.  
VoiTas: Ikäinstituutin kehittämä iäkkäille soveltuva voimaa ja tasapainoa kehittävä 
liikuntatunti. Monipuolisia ja turvallisia voima- ja tasapainoliikkeitä.  
ÄIJÄJUMPPA: Äijäjumpassa ei kiristellä hermoja eikä tehdä balleriinaliikkeitä, vaan 
yhdistellään toiminnallisia perusliikkeitä. Tunti auttaa vähentämään vartalon kireyttä, 
Vaihtuvat tuntiteemat kuntopiiristä voimatankoon, kahvakuulaan ja venyttelyyn, 
Yksinkertaisen tehokasta. 


