
Kaupungin liikuntaryhmien ilmoittautumislomake 

Nimi ______________________________________________________________ 

Puhelinnumero ______________________________________________________ 

Ikä _____________ 

Oletko osallistunut aiemmin kaupungin ryhmiin?    Kyllä           En 

Ryhmät: ___________________________________________________________ 

Mihin ryhmään/ryhmiin haluan ilmoittautua? (Valitse enintään kolme ryhmää) 

HUOM! Merkitse ryhmät toivejärjestyksessä numeroin 1-3. 

Maanantai 

”Tyttökullat”   (maanantai klo 10-11)    

Papparyhmä 1  (maanantai klo 11-12)   

Papparyhmä 2  (maanantai klo 13-14)   

Kehonhuolto ja venyttely  (maanantai klo 14.15-15.00)   

Tiistai 

Seniorikuntosali  (tiistai klo 12-13)   

Vesijumppa +10min uinti  (tiistai klo 13.15-13.50)   

Vesijuoksu  (tiistai klo 15.15-16.00)   

Keskiviikko 

Vesijumppa +10min uinti (keskiviikko  klo 8.30-9.05)    

Torstai 

Seniorijumppa (keskitaso) (torstai klo 10-11)   

Vesijumppa +10min uinti (torstai klo 11.15-11.50)   

Seniorikuntosali (torstai klo 13.30-14.30)   

Kehonhuolto ja venyttely (torstai klo 14.45-15.30)   

 

Huom! Lisätiedot osio jatkuu seuraavalla sivulla.. 

 

 



Kaupungin liikuntaryhmien ilmoittautumislomake 

Lisätiedot ryhmätoiveita ajatellen 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Onko joitakin liikkumista rajoittavia vaivoja tai sairauksia, joista ohjaajan olisi hyvä 

tietää?__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Infoa ilmoittautumisesta: 

Palauta tämä lomake viimeistään viikolla 33 uimahallin kahvioon!  

Teille ilmoitetaan henkilökohtaisesti viikon 34 aikana, mihin ryhmiin mahdollisesti pääsitte. Kaikki halukkaat 

pyritään sijoittamaan ryhmiin ensisijaisen toiveen perusteella.  Jos ryhmät ruuhkautuvat, tarjotaan tilalle 

toista ryhmää, jossa mahdollisesti vielä on tilaa. Muussa tapauksessa henkilö sijoitetaan varasijalle. 

Ryhmät alkavat viikolla 35! 

Lisätiedot liikunnanohjaajalta p. 040-8375095  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuntikuvaukset seuraavalla sivulla.. 

 



Kaupungin liikuntaryhmien ilmoittautumislomake 

Tuntikuvaukset 

Papparyhmät 1 ja 2: 

Seniori-ikäisten miesten kuntosaliharjoittelua ryhmässä. Sisältää alkulämmittelyn, kiertoharjoittelua sekä 

venyttelyt.  Joka kolmas kerta vesijumppa uimahallin puolella. 

Tyttökullat: 

Seniori-ikäisten naisten kuntosaliharjoittelua ryhmässä. Sisältää alkulämmittelyn, kiertoharjoittelua sekä 

venyttelyt. 

Seniorikuntosali: 

Kuntosaliharjoittelua kiertoharjoittelun muodossa eläkeläisille. Tunti sisältää alkulämmittelyn, 

kiertoharjoittelua sekä venyttelyt.  

Vesijumppa kevyt  35min: 

 Jumppaamista altaan matalassa päädyssä apuvälineitä (hymynaamat, kepit, kaulimet jne) käyttäen. 

Mahdollisuus jäädä uimaan tai vesijuoksemaan 10 minuutiksi jumpan jälkeen.  

Vesijumppa keskitaso 35min: 

Vaihtelevaa vesijumppaa. Välillä ollaan matalassa päässä apuvälineiden kanssa, välillä vesijuoksua ja 

kiertoharjoittelua koko isoa allasta hyödyntäen. Mahdollisuus jäädä uimaan tai vesijuoksemaan 10 

minuutiksi jumpan jälkeen. 

Kehonhuolto ja venyttely: 

Venyttely ja kehonhuolto tunnin tarkoituksena on lisätä liikkuvuutta ja notkeutta, auttaa rentoutumaan ja 

poistaa stressiä sekä lihasjännitystä. Tunnit sisältävät monipuolisia syvävenytyksiä, kehonhuoltoa sekä 

rentoutumisharjoituksia. Tunnin alussa lyhyt alkulämmittely. Sopii kaikenikäisille! 

Seniorijumppa (keskitaso): 

Monipuolista jumppaa apuvälineitä käyttäen. Toisinaan pidetään askellustuntejakin. Tunti sisältää 

alkulämmittely, lihaskunto-osuuden, sekä loppuverryttely- ja venyttely. 

Vesijuoksu: 

Vesijuoksuvyö päällä juoksua ja jumppaa syvässä vedessä. 

Tunnilla käytetään ajoittain vesiliikuntavälineitä kuten hymynaamoja, kaulimia tai lötköpötköjä. 

 


