
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikuntaryhmät on tarkoitettu yli 65-vuotiaille pukkilalaisille. Ryhmät ovat 
maksuttomia. Kevätkaudella ryhmät kokoontuvat 7.2.–3.6.2022, pois 
lukien koulujen loma-ajat (talviloma 21.–27.2.). Joitakin peruuntumi-
sia voi tulla, näistä ilmoitetaan erikseen.  
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut suoraan liikunnanohjaajalta 
Ida Clewer p. 040 183 8538.  
Mikäli syksyllä ilmoittauduit johonkin ryhmään, ei uutta ilmoittautumista 
tarvitse tehdä. Tietosuojaseloste löytyy kunnan kotisivuilta, käsittelem-
me henkilötietoja luottamuksellisesti.   
 
Liikuntaryhmissä noudatetaan voimassa olevia rajoituksia. Kaikki muu-
tokset toimintaan ovat mahdollisia, niistä ilmoitetaan kunnan 
kotisivuilla sekä Onnin ilmoitustauluilla.  
 
SALILIIKUNTARYHMÄT 
 
Kuntosali     ma klo 9.30 – 10.30 
Ryhmässä tehdään alkuun yhteinen tuolijumppa, jonka jälkeen omatoi-
mista kuntosaliharjoittelua. Ryhmään mahtuu 8 henkeä.  
 
Jumpparyhmä    ma  klo 11 – 12 (HUOM aika!) 
Ryhmässä jumpataan tuolilla, matoilla tai seisten, jokainen tekee liikkeet 
oman toimintakykynsä mukaisesti. Ryhmään mahtuu 10 henkeä.  
 
Tuoli- ja kuntosalijumppa to klo 9.15 – 10.15 
Ryhmässä tehdään alkuun yhteinen lämmittely, jonka jälkeen mahdolli-
suus omatoimiseen kuntosaliharjoitteluun tai ohjattuun tuolijumppaan. 
Ryhmään mahtuu 10 henkeä.  
 
Vetreyttä ja voimaa  to klo 13 – 14  
Ryhmässä tehdään kiertoharjoittelua kuntosalilla ja oman kehon painolla 
sekä jumpataan matolla. Ryhmään mahtuu 10 henkeä.  
   
Omatoimikuntosaliryhmä – Tähän ryhmään voit osallistua avoimen 
kuntosalin tavoin, ilman ilmoittautumista. Harjoittelu tapahtuu kuntosa-
lilla ilman ohjausta, omalla vastuulla. Ryhmät ovat vain yli 65-vuotiaille. 
Ei vaadi ennakkoilmoittautumista.  
Ryhmä 1    ma klo 13.30 – 15  
Ryhmä 2    ke klo 10 – 12 
Ryhmä 3    pe klo 9.30 – 12  
 
 

Liikuntaa ikääntyneille  

Kevät 2022 
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VESILIIKUNTARYHMÄT 
Vesiliikuntaryhmissä tehdään monipuolisia, virkistäviä, liikunta- ja toimintakykyä edistäviä ja ylläpi-
täviä vesijumppaharjoituksia. Vesijumpan kesto noin 30 min. Ennen altaaseen menoa on pesey-
dyttävä hyvin ilman uima-asua, ja saunassa käydään vasta jumpan jälkeen. 
Ryhmään mahtuu 16 henkeä.   
Allasryhmä 1    ti  klo 9 – 10 
Allasryhmä 2    ke  klo 12.30 – 13.30 
Allasryhmä 3    to  klo 10.30 – 11.30 
Allasryhmä 4    to  klo 14.15 – 15.15 
 
YLI 65 – VUOTIAIDEN AVOIMET UINNIT 
Tiistaisin     klo 10.30 – 11.30 
Torstaisin      klo  9 – 10  
Avoimeen uintiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Uintiaika on noin 30 min. Altaalla voi uida, vesi-
juosta tai jumpata Hydrohex – virtuaalivesijumpan kanssa. Uimaan mahtuu 20 henkeä.  
 

MUISTA MYÖS LIIKUNTAPALVELUJEN AVOIMET VUOROT  
Voit käydä omaehtoisesti kuntosalilla, uimassa tai saunassa 
maanantaisin  klo 14 – 17 (kuntosali klo 18 asti) 
tiistaisin   klo 18 – 19.30 (kuntosali klo 19.30 asti)   
perjantaisin  klo 7.00 – 9.00 (Kuntosali klo 9.30 asti)  
 

Vuoroille ei tarvitse ilmoittautua. Altaalla on valvoja, joka kerää maksut käteisellä.  
Kuntosali on maksuton yli 65-vuotiaille pukkilalaisille. 
Sauna- ja uintimaksu on 2,50 € / eläkeläiset, lapset ja työttömät  
10 kerran sarjalippu 20 € palvelupisteestä ja uinninvalvojalta. 
 
Lyhyitä liikuntakursseja keskiviikkoisin klo 16 -16.45 Kirkonkylän koulun liikuntasa-
lissa.  
Toiminnat ovat ilmaisia yli 65 – vuotiaille pukkilalaisille, muilta 2,5e kertamaksu. 
 
Tanssillinen jumppa, 2.3., 9.3., 16.3.,  
Jumpataan valssin, jenkan ja humpan tahdissa.  
Ilmoittautuminen 1.3. mennessä ida.clewer@pukkila.fi. tai p. 040 183 8538 
Mukaan mahtuu 20 henkeä, minimi osallistujamäärä 5 henkeä.  
 
Kävely sähly 23.3., 30.3., 6.4., 
Tule pelaamaan sählyä rennolla ja rauhallisella meiningillä.  
Ilmoittautuminen 22.3. mennessä ida.clewer@pukkila.fi. tai p. 040 183 8538 
Mukaan mahtuu 20 henkeä, minimi osallistujamäärä 5 henkeä. 
 
Lihaskuntojumppa 13.4., 20.4., 27.4.  
Jumpataan oman kehon painolla. Liikkeet voidaan varioida tehtäväksi matolla, tuolilla tai seisten.  
Ilmoittautuminen 12.4. mennessä ida.clewer@pukkila.fi. tai p. 040 183 8538  
Mukaan mahtuu 20 henkeä, minimi osallistujamäärä 5 henkeä.  
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KATSO MYÖS muuta toimintaa senioreille Onnissa 
TAPAHTUMIA, RYHMIÄ JA KULTTUURIA  

Tiedustelut senioritoiminnan ohjaaja, p. 040 770 7054 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN ! 
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