
TUNTIKUVAUKSET

Huom!  
Tuntien kesto

noin 55 minuuttia
ellei kestoa ole erikseen 

ilmoitettu
tuntinimikkeen 

perässä.

  
 

Liikkuvuutta  
PILATES 
Pilates-tunnnilla tehdään kehoa monipuoli-
sesti haastavia, mutta turvallisia pilateshar-
joitteita, joilla parannat keskivartalon voimaa, 
liikehallintaa, kehon liikkuvuutta sekä varta-
lon linjausta. 
Pilatestunti luot hyvän perustan muullekin 
liikkumiselle. Sopii myös urheilijoiden tukila-
jiksi.

 

KEHONHUOLTO 45
Kehonhuoltotuntimme on kokonaisvaltaista  
kehonhuoltoa, jossa parannetaan liikkuvuutta  
eri metodein. Tunti soveltuu kaikille, jotka  
haluavat parantaa suorituskykyään ja edistää  
hyvinvointiaan.

 

FASCIAMETHOD
FasciaMethod on kehonhuoltotunti, jossa pa-
rannetaan liikkuvuutta kehon lihaskalvolinja-
uksiin perustuvilla dynaamisilla venytyksillä. 
Liikkeet tehdään hengityksen rytmiin. Tunnin 
lopuksi hyödynnetään hierontapalloa fascia-
kerrosten välisen liukumisen lisäämiseksi.

 
YINJOOGA 
Yinjooga on hidas, passiivinen harjoitus,  
jossa asanat tuetaan apuvälineitä käyttäen. 
Asennoissa ollaan useampia minuutteja, jotta 
venytys saataisiin ulottumaan kehon syvim-
piinkin kerroksiin. Parhaimmillaan Yinjooga 
on meditatiivinen harjoitus. Laita lämpimät 
sisätreenivaatteet, joissa on helppo olla.

 

ASTANGAJOOGA 
Astangajooga on dynaaminen perinteinen  
joogatyyli. Sen erityispiirteitä ovat vinyasa, 
joka tarkoittaa hengityksen ja liikkeen yhdis-
tämistä, ja samojen liikkeiden ja sarjojen tois-
toa ilman välirentoutuksia.

 
YIN & YANG
Astangajooga on dynaaminen perinteinen  
joogatyyli. Sen erityispiirteitä ovat vinyasa, 
joka tarkoittaa hengityksen ja liikkeen yhdis-
tämistä, ja samojen liikkeiden ja sarjojen tois-
toa ilman välirentoutuksia.

Peruskuntoa  
AKTIIVISTARTTI 
Aktiivistartissa treenaillaan erityisesti aloitte-
lijat huomioon ottaen, paneutuen tekniikoihin. 
Sopii kaikille.
 
AKTIIVIFIT  
Aktiivifit on tehokas kokovartalon lihaskunto- 
treeni. Välineinä mm. kahvakuulat, käsipainot,  
levypainot, renkaat. Patteriharjoittelu nostaa  
tehokkaasti myös sykettä.  Painoa ja harjoitte-
lutempoa säätämällä sopii myös aloittelijoille.

 

AKTIIVIPUMP 
Aktiivipump on lihaskuntotunti, jossa liikkeet 
tehdään musiikin tahdittamana. Välineinä 
pumppitangot, steppilaudat ja käsipainot. 
Sopii myös aloittelijoille!

 
TRX-KINESIS
Iisi
Voimaa, kestävyyttä, tasapainoa ja liikkuvuut-
ta kehittävä tunti TRX-taljoilla sekä Kinesis-
laitteilla. Vahvistaa syviä lihaksia, parantaa 
selän hyvinvointia. Sopii kaikille, erityisesti 
tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsiville. Sopii 
aloittelijoille!

Kunto
Kuntotunnissa on Iisiä pidempi työosuus.  
Voiman, tasapainon ja keskivartalonhallinnan 
lisäksi nostetaan sykettä. 

 

Toiminnallista  
AKTIIVICROSS
Toiminnallinen tunti crossit-vaikuttein. Tunti 
on haastava, mutta tarvittaessa ammattitai-
toiset ohjaajamme skaalaavat liikkeet jokai-
seen kuntotasoon sopivaksi. 

 KAHVAKUULA
Kahvakuulaliikkeet haastavat koko kehoa ja  
lihaskunnon lisäksi nousee syke. Kuntoilu- 
välineenä kuula on monipuolinen, ja ohjatulla  
tunnilla opit turvalliset tekniikat.  

KEHONPAINOHARJOITTELU
Treeniä oman kehon painolla. Liikkeet kehit-
tävät voiman ohella kehon koordinaatiota, 
tasapainoa ja liikkuvuutta. Tunnin alussa voi-
maosio, ja tunnin lopussa ylläritreeni.

  
AKTIIVICIRCUIT 
Jos kaipaat vanhaa kunnon kiertoharjoittelua 
niin tässä se on! Säädä temmolla ja painoilla  
tehoa.

Kyytiä hartiajumeille

KUNTOTHAI
Kuntothaissa opit nyrkkeilyn ja  kamppai-
lun tekniikan perusteet.  Kuntothai parantaa 
koordinaatio- ja reagointikykyä ja samalla 
niska- hartiakivut saavat kyytiä. Kuntothais-
sa on lyöntien lisäksi myös potkuja. Tekniikat 
tehdään välineisiin. Sopii kaikille, joita kiin-
nostaa kamppailu. 

 

Sykettä ylös 
SISÄPYÖRÄILY
Pyöräily kehittää tehokkaasti aerobista  
kuntoa. Selkeät työ- ja palauttelujaksot.  
Body Bike Smart+ -sovelluksella saat tun- 
nista enemmän irti! Lataa appi valmiiksi  
puhelimeesi, ja laita henkilökohtaiset  
asetukset valmiiksi. Ohjaajamme  
neuvovat sinua tarvittaessa.

 

CORE+HIIT 
Tunnin alkuosassa vahvistetaan keskivartalon 
lihaksia sekä nostetaan sykettä.

Perusvoimaa  

VOIMA 
Tunnilla kehitetään perus- ja maksimivoimaa. 
Tavoitteellista treeniä, hyvällä tekniikalla.  
Tällä tunnilla kerrytät liikepankkia ja  tekniik-
kaoppia myös omaan kuntosaliharjoitteluun. 
Välineinä vapaat painot. Tunnilla tehdään sekä 
ylä- että alakropan voimaa mikäli ei erikseen 
mainita. 

Kiertoharjoittelua  


