LAPSET JA NUORET

AIKUISET

TI 17-18 PerheSporttis-perheliikunta
UUTUUS! (Kesti-Maaria)

MA 17-17.45 Kuntopiiri’45 (Lietsala)

KE 15.30-17 TeamGym yli 10v (Tatamisali)
KE 17-18 TeamGym alle 10v (Tatamsali)
TO 15.30-16.30 Break harraste kouluikäiset
(Kesti-Maaria)
TO 16.30-17.30 TeamGym yli 10v (KestiMaaria)
SU 18-18.45 Kids’ Latin Dance 5-7v. UUTUUS!
(Kesti-Maaria)

LIIKUN TAS E URA N AA NTA LI

KAUSI 2019-2020 2.9.2019 ALK.

MA 19-19.30 Hiit ’30 (Kultaranta)

Aikuiset 110 € (lukuvuosi), 60 €

MA 19.30-20 Foam roller ’30 (Kultaranta)

(syksy/kevät)

TI 18.30-19.30 Lavis®-Lavatanssijumppa
(Kuparivuori)
KE 11-11.45 Neuromoto (Kesti-Maaria)
KE 11.45-12.30 VoiTas (Kesti-Maaria)
KE 16.30-17.30 Äijäjumppa (Kesti-Maaria)

Lapset alle 18v, eläkeläiset 50 €
(syksy/kevät)
Perheliikunta (aikuinen + lapsi) 40 €
(syksy/kevät)
Päiväryhmät 90 € (lukuvuosi), 50 €
(syksy/kevät)

KE 20.30-21.30 Jooga UUTUUS! (Lietsala)

Lapsille sisaralennus 10% toisesta

TO 16-17 After work Workout (Liikuntahalli)

sisaruksesta alkaen

TO 16.30-17.30 Kuntosali (Suopelto)
TO 18-19 LIIT - Low-intensity interval training
UUTUUS! (Kesti-Maaria)
PE 10-11 Selkäjumppa UUTUUS! (KestiMaaria)
SU 18-18.45 Kahvakuula (Kultaranta)
SU 18.45-19.30 Toiminnallinen venyttely
(Kultaranta)
SU 18.45-19.30 Nyt tanssitaan UUTUUS!
(Kesti-Maaria)

LIIKUNTASEURA NAANTALI - LIINA
Puh: 044 9871 773
s-posti: liina@lsnaantali.fi
www.lsnaantali.fi

TUNTIKUVAUKSET
LAP SE T, N UO R ET JA PE RHE LIIK UNTA
BREAK HARRASTE: Tunneilla treenataan monipuolisesti break-tanssia. Tanssi
koostuu lattialiikkeistä sekä ylhäällä tanssittavista osioista. Breikissä löytyy jokaiselle
tanssijalle haastetta oman tason mukaan. Halukkaat pääsevät esiintymään. Sopii
vasta-alkajille sekä ennen harrastaneille.
KIDS` LATIN DANCE 5-7v: Vauhdikas, tanssin iloa ja omaa ilmaisua pirskahteleva
tanssitunti vie lapset tutustumaan värikkääseen kattaukseen eri rytmejä ja
tanssityylejä. Pääpaino on lattarirytmeissä vahvasti höystettynä show- ja streetelementeillä temppuilua unohtamatta. Tunnilla arvostetaan jokaisen omaa
kehollisuutta, liikekieltä ja ilmaisua ja tanssin elementtejä. Lisäksi tekniikkaa
harjoitetaan hauskasti ja luovasti, lasten lailla mielikuvitusta käyttäen.
PERHESPORTTIS: PerheSporttis tarjoaa yhteistä laatuaikaa esteettömästi
liikunnallisten leikkien, temppuiluiden, musiikkiliikunnan ja pelailujen parissa.
Tunneilla liikutaan jokaisen omista lähtökohdista ja yhteisestä liikunnan riemusta
n a u t t i e n . Ke r r a n k u u k a u d e s s a l ä h d e t ä ä n l i i k k u m a a n l ä h i m e t s ä ä n
ympäristökasvattajan opastuksella
TEAMGYM: Harjoitukset koostuvat volttirata- ja trampettiharjoitteista sekä
voimistelullisen vapaaohjelman tekemisestä. Vapaaohjelma koostuu erilaisista
pirueteista, hypyistä, tasapaino-osista ja akrobaattisista liikkeistä. 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. Alle 10-vuotiaiden ryhmä
harjoittelee 1 x vko, yli 10 -vuotiaiden ryhmässä voi treenata 1 tai 2x viikossa.
.

AIKUISET

AFTER WORK WORKOUT: Afterworkissa työasiat unohtuvat. Tuntiteemat
vaihtelevat tanssillisesta tehotreeniin 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.
JOOGAN ALKEET: Tunti sopii sekä joogaa aiemmin harrastamattomille että
kokeneimmille. Tunnista puolet käytetään seisoma-asanoihin, ja puolet lattiaasanoihin. Tunti päätetään loppurentoutukseen. Tule kokemaan mielen ja kehon
yhteys joogan avulla.

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 omatoimiseen
harjoitteluun.
LAVIS®-LAVATANSSIJUMPPA: Hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, jossa
yhdistyvät lavatanssiaskeleet ja jumppa. Tunneilla tanssitaan vaihdellen tuttuja
tanssilajeja ja kokeillaan myös tansseja maailmalta.
LIIT - Low-intensity interval training: Liit-harjoitus on tehokas rasvan polttaja, sillä
syke pysyy matalalla koko harjoituksen ajan. Tunti etenee rauhallisesti ja tasaisesti
nopeita sykenostoja välttäen. Tuntiohjelma rakentuu yksinkertaisten perusliikkeiden
kkk
varaan painoja ja muita apuvälineitä hyödyntämällä. Sopii sekä vasta-alkajille että
edistyneemmille kuntoilijoille. Tunti päättyy 15 min. venyttelyyn.
NEUROMOTO: Kehonhallintaa kehittävä ja ylläpitävä tunti, joka soveltuu erityisesti
neurologisia sairauksia sairastaville. Tunnin aikana harjoitellaan monimuotoisesti
motoriikkaa, lihaskuntoa ja tasapainoa edistäviä liikkeitä.
NYT TANSSITAAN: Tanssia ja elämyksiä laidasta laitaan. Tällä tunnilla pääset niin
lattarirytmien pyörteisiin kuin suomalaisille lavoille. Tiedossa monipuolinen ja iloinen
kattaus erilaisia tanssiteemoja muun muassa LatinDance, Lavis® ja Show-tanssi.
Teemat vaihtuvat viikoittain. Ei vaadi aiempaa tanssitaustaa ja on tarkoitettu kaikille
tanssin ystäville. Lämpimästi tervetuloa mukaan löytämään oma rytmisi! Tunti
toteutetaan yhdessä Raision Pyryt ry:n kanssa.
SELKÄJUMPPA: Tunnilla keskitytään selän hyvinvointia lisääviin liikkeisiin erilaisia
välineitä hyödyntäen. Keskivartalon sekä niska- ja hartia-alueen lihasten voimaa ja
liikkuvuutta lisäävä tunti sopii kaikille, jotka haluavat helliä selkäänsä.
T O I M I N N A L L I N E N V E N Y T T E LY: Tu n n i l l a y h d i s t y v ä t d y n a a m i n e n
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.

