
15–16 
Kuntosali - avoin 1

(aloittelijat)
Uimahalli, Kuntosali

14–15 
Kuntosali - avoin jatko

Uimahalli, Kuntosali

14.30–15
Tuolijumppa

Uimahallin liikuntasali

15.30–16
Vesijumppa -

avoin
Uimahalli, Terapia-allas

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

 9–9.45
Matalan kynnyksen 

jumppa
Fysioterapian tila

10–10.30 
Tuolijumppa

Vihnuskatu 15

10–10.45
Tasapainoryhmä 

Fysioterapian tila

9–9.30 
Tuolijumppa

Orvokin palvelukeskus

15.30–16
Vesijumppa - avoin  

Uimahalli, terapia-allas
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Kuntosali -avoin jatko 
Ikääntyneille suunnattua omatoimista kuntosaliharjoittelua. Ryhmä on
tarkoitettu kuntosali -avoin ryhmässä jo käyneille, omatoimiseen harjoit-
teluun kykeneville ikääntyneille. Jokainen tekee liikunnanohjaajan laati-
maa nousujohteista harjoitusohjelmaa. Harjoitusohjelman toteutukseen 
on mahdollisuus saada vinkkejä ja apuja valvomon liikunnanohjaajilta. 
Ryhmään pääsee mukaan kertamaksulla (2€/kerta), ei ennakkoilmoit-
tautumista. Maksu maksetaan uimahallin kahvion kassalle, josta saat 
jumpparannekkeen, jonka ohjaaja kerää tunnin alussa. Ryhmään mahtuu 
maks. 10 osallistujaa. Rannekkeiden myynti alkaa 30 min. ennen ryhmän 
alkua.

Kuntosali avoin 1 (aloittelijat)
Ikääntyneille suunnattua monipuolista kuntosaliharjoittelua. Osallistu-
jat tekevät liikunnanohjaajan laatimaa nousujohteista harjoitusohjel-
maa. Liikunnanohjaaja paikalla opastamassa. Ryhmään pääsee mukaan 
kertamaksulla (2€/kerta), ei ennakkoilmoittautumista.
Maksu maksetaan uimahallin kahvion kassalle, josta saat  jumpparan-
nekkeen, jonka ohjaaja kerää tunnin alussa. Ryhmään mahtuu maks. 
10 osallistujaa. Viikoittaisissa kuntosaliryhmissä käyvät eivät voi käydä 
avoimen kuntosalin vuoroilla. Rannekkeiden myynti alkaa 30 min. ennen 
ryhmän alkua.

Matalan kynnyksen jumppa 
Ikääntyneille suunnattu tunti, joka kehittää lihaskuntoa, liikkuvuutta ja 
tasapainoa. Tunti sopii myös aloittelijoille. Ryhmä on avoin ja maksuton, 
eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Ryhmän ohjauksesta vastaa Nokian 
Pyry ry. 

Tasapainoryhmä 
Ikääntyneille suunnattu rauhallinen tunti, joka kehittää tasapainoa ja 
lihaskuntoa. Tunti sopii myös aloittelijoille. Ryhmä on avoin ja maksuton, 
eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Ryhmän ohjauksesta vastaa Nokian 
Pyry ry.

Tuolijumppa 
Ikääntyneiden toimintakykyä ylläpitävä rauhallinen tunti, jossa harjoite-
taan lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta tuolia apuna käyttäen. Ryh-
mä on avoin ja maksuton, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. 

Vesijumppa - avoin
Vesijumppa ikääntyneille naisille ja miehille. Jumppa sisältää alkuläm-
mittelyn,monipuolisen lihaskuntoharjoittelun eri välineitä käyttäen ja 
lyhyet loppuvenyttelyt. Ryhmä on avoin, eikä vaadi ennakkoilmoittautu-
mista. Hinta 2€/kerta + uimahallimaksu maksetaan uimahallin kahvion 
kassalle. Kassalta saat jumpparannekkeen, joka palautetaan ohjaajalle 
tunnin päätteeksi. Rannekkeita myydään 1kpl/asiakas. Jumppaan mah-
tuu maks. 30 osallistujaa. Rannekkeiden myynti alkaa 60 min. ennen 
jumppaa. 

Liikuntatarjonnan järjestää Nokian kaupungin liikuntapalvelut yhdessä 
paikallisten seurojen kanssa.

Syyskausi on 26.8.–1.12.2019. Ei viikolla 42.


