
Aikuiset 130 € (lukuvuosi), 75 €  
(syksy/kevät) 

Lapset alle 18v (syksy/kevät) 60 € 
Päiväryhmät 100 € (lukuvuosi), 55 €  

(syksy/kevät) 
Lapsille sisaralennus 10 % toisesta 

sisaruksesta alkaen 
Eläkeläisalennus 10 € (ei koske 

päiväryhmiä) 
Kertamaksu 6 € aikuiset / 5 € muut 

Jäsenmaksu 15 € / lukuvuosi 

LIIKUNTASEURA NAANTALI 
KAUSI 2022-2023 ALK. 29.8.2022

AIKUISET

MA 16.30-17.30 Kuntopiiri (Lietsala) 

MA 19-20 Kuntotanssi (Kultaranta) UUSI

MA 20-21 Ladies In showdance (Kultaranta) 
UUSI

TI 7-7.45 Tehotreenit + venyttely (Kesti-Maaria)

TI 16.30-17.30 Classic step (Kesti-Maaria)

TI 18.30-19.30 Lavis®-lavatanssijumppa 
(Kuparivuoren koulu)

KE 8.30-9.30 Flex I (Kesti-Maaria)

KE 11-11.45 Neuromoto (Kesti-Maaria)

KE 12-12.45 VoiTas (Kesti-Maaria)

KE 13-14 Äijäjumppa (Kesti-Maaria)

KE 16.30-17.30 TreeniMix (Kesti-Maaria) UUSI

TO 16.30-17.30 Kuntosali (Suopelto)

TO 18-19 Jooga (Kesti-Maaria)

TO 19.15-20 Toiminnallinen treeni (Kultaranta) 
UUSI

PE 10.15-11 Selkäjumppa (Kesti-Maaria)

LA 10-11 Flex II (Taimon koulu)

SU 18-18.45 Kahvakuula (Kesti-Maaria)

SU 18.45-19.30 Toiminnallinen venyttely (Kesti-
Maaria)

LIIKUNTASEURA NAANTALI - LiiNa  

Puh: 044 9871 773 

s-posti: liina@lsnaantali.fi 

www.lsnaantali.fi

LAPSET JA NUORET

TI 17.15-18 Touhutaaperot 1-3v. (Haijaisten 
leirikeskus)

TI 18-18.45 Kids’ dance & sport 3-5v.  
(Haijaisten leirikeskus)

TI 18.45-19.40 Showdance & gym 6-8v.  
(Haijaisten leirikeskus)

KE 15–16 Kepparikerho (Lietsalan koulu) UUSI

TO 16-17 Cheerleading harraste 9-12v. 
(Liikuntahalli 2) UUSI

TO 16.30-17.30 Parkour 8-12v. (Liikuntahallin 
piha) UUSI

LA 11-12 Voimistelun maailma 9-11v. 
(Kultarannan koulu) UUSI

Vauvabaila 3-12kk kurssimuotoisena kauden 
aikana. Seuraa ilmoittelua.

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

LAPSET JA PERHEET      

CHEERLEADING HARRASTE 9-12v.: Näyttävä laji, joka koostuu stunteista eli 
nostoista sekä akrobaattisista osista. Vasta-alkajille sopiva joukkuelaji, jossa 
harjoitellaan taitotasoon soveltuvin liikkein.  
KEPPARIKERHO ALAKOULULAISILLE: Kerhossa opetellaan lajia ja saadaan uusia 
kavereita. Kerho sopii kaikille vasta-alkajista kokeneisiin harrastajiin. Tärkeintä on 
innostus keppihevosista!  
KIDS’ DANCE & SPORT 3-5v.: Iloinen tunti sisältää erilaisia tanssi- ja taitoharjoitteita, 
kuten pallon käsittelyä ja kehonhallintaa temppuradalla.  
PARKOUR 8-12v.: Superhauska laji, jossa edetään paikasta toiseen mahdollisimman 
suorinta reittiä hyödyntämällä kaikkia ympäristön rakenteita. Kehonhallinta ja 
liikkuvuus paranee huomaamatta ja energiaa pääsee purkautumaan. Yhteistyössä 
Raision Pyryjen kanssa.  
SHOWDANCE & GYM 6-8v.: Innostava tanssin, voimistelun ja temppuilun ilon tunti. 
Ryhmässä tutustutaan värikkääseen tanssin maailmaan sekä monipuolisiin 
temppuihin ja voimistelun perusteisiin. 
TOUHUTAAPEROT 1-3v.: Tunti vie aikuisen ja pienen taaperon yhteiselle 
liikunnalliselle ja kokemukselliselle elämysmatkalle. Tunnilla liikutaan monipuolisesti 
motorisia perustaitoja tukien mm. temppuillen, tasapainoillen, tanssien ja radoilla 
seikkaillen sekä tutustutaan muihin. Yhteistyössä Raision Pyryjen kanssa.  
VOIMISTELUN MAAILMA 9-11v.: Mukava harrasteryhmä, jossa oppii 
perusvoimistelutaitoja ja saa kokea liikunnan elämyksiä voimistelun parissa 
Ryhmässä näkyy voimistelun ILO eli innostus, laatu ja yhdessä onnistuminen. 

AIKUISET 
CLASSIC STEP: Tällä iloisella ja energisellä jumppatunnilla kunto kohenee ja mieli 
virkistyy steppilaudalle askeltaessa! Helpot askelsarjat on rakennettu 
mukaansatempaavaan musiikkiin.  
FLEX: Tunti pitää sisällään vaihtelevasti kehonhuollon peruspilareita dynaamisilla ja 
staattisilla venyttelyillä, liikkuvuusharjoitteita sekä myös core-osion. 
JOOGA: Vahvistava jooga, jossa kehitetään voimaa ja liikkuvuutta. Tunnilla tehdään 
dynaamisia liikesarjoja ja lopussa huolletaan kehoa. Tunti sopii uusille ja kokeneille 
joogaajille. 
KAHVAKUULA: Toiminnallinen voimaharjoittelu koko keholle, erityisesti 
keskivartalolle ja hartioille. Tunnilla kehittyy niin lihasvoima, kehonhallinta kuin 
koordinaatiokin. Kahvakuula sopii kaikille.

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.   
KUNTOTANSSI: Monipuolinen, helppo ja hauska tanssitunti, jossa liikutaan 
erilaisten musiikkien tahtiin, tanssityylien vaihdellessa. Tunti kehittää kuntoa, 
kestävyyttä, koordinaatiota ja vartalonhallintaa. Tanssi tekee tutkitusti hyvää 
terveydelle. 
LADIES IN SHOWDANCE: Ihana tanssitunti on juuri sinulle, joka haluat nauttia 
monipuolisista rytmeistä ja koreografioista streetistä lattareihin, sekä iloita ja ilmaista 
itseäsi tanssin kautta innostavassa ja kannattelevassa ilmapiirissä ja ohjauksessa. 
Sisältää vauhdikkaita hyppyjä, luovuutta ja lattiatekniikkaa. Ole oman elämäsi tähti! 
LAVIS®-LAVATANSSIJUMPPA: Hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, jossa 
yhdistyvät lavatanssiaskeleet ja jumppa. Tunneilla tanssitaan vaihdellen tuttuja 
tanssilajeja ja kokeillaan myös tansseja maailmalta. Joka toinen kuukausi käytetään 
kevyitä käsipainoja liikkeitä tehostamassa. 
NEUROMOTO: Kehonhallintaa kehittävä ja ylläpitävä tunti, joka soveltuu erityisesti 
neurologisia sairauksia sairastaville. Tunnin aikana harjoitellaan monimuotoisesti 
motoriikkaa, lihaskuntoa ja tasapainoa edistäviä liikkeitä.  
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 ja vahvistaa selkäänsä.  
TEHOTREENIT: Virkistää ja kohottaa mielialaa koko päiväksi. Treeni sisältää tuttuja 
perusliikkeitä, joilla nostetaan sykettä ja vahvistetaan kehon päälihasryhmiä. Sopii 
kaikille, mutta sisältää hyppyjä. Tunti päättyy venyttelyyn (15 min). 
TOIMINNALLINEN TREENI: Tasaisesti eri fyysisiä ominaisuuksia -lihasvoima-, 
kestävyys-, nopeus- ja liikkuvuusharjoitteita- sisältävä tunti, jossa käytetään apuna 
kahvakuulaa ja muita vastuksia ja oman kehon painoa.
TOIMINNALLINEN VENYTTELY: Tunnilla yhdistyvät dynaaminen liikkuvuushar-
joittelu, liikehallintaharjoitteet sekä täsmävenytykset. Liikkeille on aina tarjolla eri 
vaihtoehtoja, joten tunti sopii kaikille.  
TREENIMIX: Yksinkertaisia ja tehokkaita perusliikkeitä hyödyntävä tunti. Oman 
kehon painoa ja kahvakuulaa käytetään lisävastuksena eri harjoitteissa.  
VOITAS: Ikäinstituutin kehittämä iäkkäille soveltuva voimaa ja tasapainoa kehittävä 
liikuntatunti. Monipuolisia ja turvallisia voima- ja tasapainoliikkeitä.  
ÄIJÄJUMPPA: Virkistävä miesten liikuntatunti, joka vahvistaa ja notkistaa kehoa. 
Vaihtuvat tuntiteemat kuntopiiristä voimatankoon, kahvakuulaan ja venyttelyyn. 
Yksinkertaisen tehokasta. 
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