LIIKU NTAS E URA N AA NTA LI
KAUSI 2020-2021 ALK. 31.8.2020

LAPSET JA NUORET

AIKUISET

TI 15-16 Kepparikerho (Lietsala)

MA 16.45-17.45 Kuntopiiri’45 (Lietsala)

TI 17-18 Show Dance = TaVoiTe 7-9v UUTUUS!
(Kesti-Maaria)

MA 19-19.30 Hiit ’30 (Kultaranta)

Aikuiset 110 € (lukuvuosi), 60 €

MA 19.30-20 Foam roller ’30 (Kultaranta)

(syksy/kevät)

KE 15.00-15.45 Break harraste yli 7v
(Tatamisali)
KE 15.45–16.45 TeamGym harraste yli 10v
(Tatamsali)
KE 17.45-18.30 TeamGym harraste yli 7v
(Tatamsali)
SU 16-17 Kids Dance & Hop = TaVoiTe 4-6v
(Kultaranta)
Tulossa keväällä vauva-vanhempi-ryhmä.
Seuraa ilmoittelua

TI 18.30-19.30 Lavis®-lavatanssijumppa
(Kuparivuori)
KE 11-11.45 Neuromoto (Kesti-Maaria)
KE 11.55-12.40 VoiTas (Kesti-Maaria)
KE 16.30-17.30 Äijäjumppa (Kesti-Maaria)
KE 18-19 Voimajooga UUTUUS!
(Monitoimitalo, Lampola)

Lapset alle 18v, eläkeläiset 50 €
(syksy/kevät)
Päiväryhmät 90 € (lukuvuosi), 50 €
(syksy/kevät)
Lapsille sisarusalennus 10% toisesta
sisaruksesta alkaen
Jäsenmaksu 10 € / lukuvuosi
Liikuntasetelit käyvät maksuna

KE 19-20 Yin-jooga UUTUUS! (Lampola)
TO 16-17 Afterwork workout (Liikuntahalli)
TO 16.30-17.30 Kuntosali (Suopelto)
TO 18-19 Playlist workout UUTUUS! (KestiMaaria)
PE 10-11 Selkäjumppa (Kesti-Maaria)
SU 18-18.45 Kahvakuula (Kultaranta)
SU 18.45-19.30 Toiminnallinen venyttely
(Kultaranta)
SU 18-19 Ladies In UUTUUS! (Kesti-Maaria)

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

TUNTIKUVAUKSET
LAP S ET JA NU ORET
BREAK YLI 7V.: Tunneilla treenataan monipuolisesti break-tanssia. Tanssi koostuu KUNTOPIIRI: Kuntopiiri on tehokas ja monipuolinen ryhmäliikuntatunti. Sopii
lattialiikkeistä sekä seisten tanssittavista osioista. Breikissä löytyy jokaiselle tanssijalle kaikille, sillä tehoa voi säätää oman kuntotasonsa mukaisesti. Kuntopiiri on
haastetta oman tason mukaan. Halukkaat pääsevät myös esiintymään. Sopii vasta- erinomainen oheisliikuntaharjoite monien muiden lajien, kuten juoksun rinnalle.
alkajille sekä ennen harrastaneille.
KUNTOSALI: Kuntosalivuoro on avoin kaikille yli 18-vuotiaille omatoimiseen
KEPPARIKERHO: Kerhossa opetellaan lajia ja saadaan uusia kavereita. Kerho sopii harjoitteluun.
kaikille vasta-alkajista kokeneisiin harrastajiin. Tärkeintä on innostus keppihevosista!
LADIES IN -tanssiryhmä: Tavoitteellinen ryhmä unohtamatta rentoa meininkiä,
KIDS DANCE & HOP = TaVoiTe 4-6V.: Tanssin, voimistelun ja temppuilun iloa sekä elämäniloa ja tanssin ilmaisua. Nauti monipuolisesta liikekielestä, rytmeistä,
omaa ilmaisua pirskahteleva tunti. Lapset pääsevät tutustumaan niin värikkääseen musiikista ja koreografioista, ja pääse toteuttamaan itseäsi omista lähtökohdistasi.
tanssin maailmaan eri rytmien kautta kuin kiehtovien voimisteluharjoitteiden ja Kysy lisätiedot ryhmän ohjaajalta Heidi Suomiselta (hsliikuntaelamykset@gmail.com)
temppujen äärelle. Tunnilla harjoitellaan monipuolisesti sekä arvostetaan ja tuetaan LAVIS®-LAVATANSSIJUMPPA: Hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, jossa
jokaisen omaa kehollisuutta, liikekieltä ja luovuutta. Mahdollisuus esiintyä yhdistyvät lavatanssiaskeleet ja jumppa. Tunneilla tanssitaan vaihdellen tuttuja
näytöksissä.
tanssilajeja ja kokeillaan myös tansseja maailmalta.
SHOW DANCE = TaVoiTe 7-9V.: Tutustutaan showtanssin ja voimistelun perusteisiin NEUROMOTO: Kehonhallintaa kehittävä ja ylläpitävä tunti, joka soveltuu erityisesti
ja tehdään helppoja tanssiohjelmia. Tanssisarjojen lisäksi leikitään, tehdään neurologisia sairauksia sairastaville. Tunnin aikana harjoitellaan monimuotoisesti
lihaskuntoa ja kehitetään liikkuvuutta. Sopii kaikille showtanssista ja voimistelusta
kkk motoriikkaa, lihaskuntoa ja tasapainoa edistäviä liikkeitä.
kiinnostuneille.
PLAYLIST WORKOUT: Tunti etenee neljän viikon jaksoina yhden artistin tai bändin
TEAMGYM: Harjoitukset koostuvat volttirata- ja trampettiharjoitteista sekä tahdeissa. Sisällöt vaihtelevat kuormittavista, mutta yksinkertaisista liikkeistä
voimistelullisen vapaaohjelman tekemisestä. Vapaaohjelma koostuu erilaisista tanssillisiin ja helppoihin askelkuvioihin valitun musiikkityylin mukaan.
pirueteista, hypyistä, tasapaino-osista ja akrobaattisista liikkeistä. Laji soveltuu vasta- SELKÄJUMPPA: Tunnilla keskitytään selän hyvinvointia lisääviin liikkeisiin erilaisia
alkajille sekä esim. teline- tai joukkuevoimistelua aiemmin harrastaneille. Tämä välineitä hyödyntäen. Keskivartalon sekä niska- ja hartia-alueen lihasten voimaa ja
kehonhallintaa ja voimaa kehittävä tunti sopii hyvin myös tukemaan muiden lajien liikkuvuutta lisäävä tunti sopii kaikille, jotka haluavat helliä ja vahvistaa selkäänsä.
harjoittelua.
TOIMINNALLINEN VENYTTELY: Tunnilla yhdistyvät dynaaminen liikkuvuusharjoittelu, liikehallintaharjoitteet sekä täsmävenytykset. Liikkeille on aina tarjolla eri
vaihtoehtoja, joten tunti sopii kaikille.
AIKUISET
AFTERWORK WORKOUT: Afterworkissa työasiat unohtuvat. Tuntiteemat vaihtelevat VOIMAJOOGA: Vahvistava jooga, jossa kehitetään voimaa ja liikkuvuutta. Tunnilla
tanssillisesta tehotreeniin venyttelyä unohtamatta. LiiNan jäsenten lisäksi tunnille tehdään dynaamisia liikesarjoja, ja lopussa huolletaan kehoa. Tunti sopii uusille ja
kokeneille joogaajille.
voivat osallistua Naantalin kaupungin työntekijät edulliseen hintaan.
FOAM ROLLER ’30: Kehonhuollollinen tunti, jossa hierotaan lihaksia ja lihaskalvoja VOITAS: Ikäinstituutin kehittämä iäkkäille soveltuva voimaa ja tasapainoa kehittävä
muovisen putken päällä. Harjoittelun teho perustuu pehmytkudosten eli lihasten, liikuntatunti. Monipuolisia ja turvallisia voima- ja tasapainoliikkeitä.
YIN-JOOGA: Mieltä ja kehoa rentouttava jooga. Harjoituksen aikana ollaan useita
jänteiden, nivelsiteiden ja sidekudosten kireyden poistamiseen.
HIIT ’30: Tehokkaalla intervalliharjoittelulla saadaan aikaan maksimaalinen hyöty minuutteja samassa asennossa ja päästetään ajatukset irti päivän askareista. Tunti
lyhyessä ajassa, jolloin tehostuu myös rasvanpoltto. Eri liikevaihtoehdoilla treeni sopii uusille ja kokeneille joogaajille.
ÄIJÄJUMPPA: Rentouttava miesten liikuntatunti, joka auttaa vähentämään vartalon
sovitetaan kaikille sopivaksi.
KAHVAKUULA: Toiminnallinen voimaharjoittelu koko keholle, erityisesti kireyttä. Vaihtuvat tuntiteemat kuntopiiristä voimatankoon, kahvakuulaan ja
keskivartalolle ja hartioille. Tunnilla kehittyy niin lihasvoima, kehonhallinta kuin venyttelyyn. Yksinkertaisen tehokasta.
koordinaatiokin. Kahvakuula sopii sekä naisille että miehille, aloittelijoista
kokeneempiin kuulailijoihin.

