
Tule liikkumaan!
Allasjumpat (Turku, Raisio)
Vesijumppa lisää nivelten liikkuvuutta sekä 
lihasvoimaa. Se kehittää tasapainoa ja koordi-
naatiota sekä parantaa hengitys- ja veren-

kiertoelimistön suorituskykyä. Vesijumppa on 
nivelystävällistä. Veden vastus tekee harjoit-
telusta kuitenkin tehokasta.

Kuntosalit (Turku, Kaarina, Raisio)
Kuntosaliharjoittelu kehittää lihasvoimaa, 
joka auttaa muun muassa kivun hallinnassa, 
tasapainon kehittymisessä ja liikkeiden koor-
dinoinnissa. Kuntosaliharjoittelu on turvallis-

ta, koska sitä voi tehdä oman kunnon ja kivun 
mukaan. Kuntosalilaitteet takaavat turvalli-
suuden oikeilla liikeradoilla ja asennoilla.

Lajikokeilut
Lajikokeiluja järjestetään muutamia kertoja 
vuodessa mahdollisuuksien mukaan, ja niistä 
tiedotetaan erikseen tapahtumakalenterissa. 
Lajikokeiluissa testataan mm. Vire-lavista, 
ulkoliikuntapaikkoja ja HotYinYogaa.

Lajien aikataulut ja 
harjoittelutilojen sijainnit 

löydät osoitteesta  
www.nivelposti.fi/liikunta.

Turun Seudun 
Nivelyhdistys järjestää 

jäsenilleen monipuolista 
liikuntatoimintaa. Tutustu 

lajeihin ja ilmoittaudu 
mukaan ottamalla 

yhteyttä toimistoon.

Jumppiin ja 
allasjumppiin 

osallistuminen 
edellyttää jonkun 

Turun tule-yhdistyksen 
jäsenyyttä. 

Nivelyhdistyksen 
vuosittainen 

jäsenmaksu on 20 €.

Esite voimassa 
syyskaudella 

2018 ja 
kevätkaudella 

2019

Mielen ja kehon hyvinvointi (Turku)

FasciaMethod
Kehonhuoltomenetelmä, jossa yhdistyvät 
liikkuvuusharjoittelu ja täsmävenyttely. Fas-

ciaMethod soveltuu kaikille, jotka haluavat 
parantaa omaa liikkuvuuttaan, vahvistaa 
syviä tukilihaksia ja huoltaa omaa kehoa

Mindfulness
Kurssilla käydään läpi tehokkaita ja yksinker-
taisia hengitys-, jooga ja mietiskelyharjoittei-
ta. Mindfulness on itsehoitomenetelmä, joka 
auttaa vähentämään/poistamaan erilaisia 
fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Se auttaa stres-

sin ja kivun hallinnassa sekä parantaa unta. 
Tulosten saavuttamiseksi harjoitteita on hyvä 
tehdä lähes päivittäin.

TimeLessBody 
TimeLessBody on kokonaisvaltainen harjoi-
tusohjelma, jossa virtaavat, kevyet liikkeet 
tehdään lattialla kiireettömästi. Liikkeissä 
yhdistyy lihasharjoittelu sekä venyttely. Har-
joittelussa on mukana hengitys ja ääni. Ohjel-
massa käydään läpi keho päästä varpaisiin.

Esite perustuu 
suunniteltuihin 
liikuntaryhmiin. 

Muutokset 
mahdollisia.

ILMOITTAUTUMISET

toimisto@nivelposti.fi
040 351 3833

TIEDUSTELUT

liikunta@nivelposti.fi 
045 881 3113



Joogat
Niveljooga (Turku, Naantali) 
Tavoitteena on nivelten liikkuvuuden lisää-

minen. Asennot vaikuttavat lihaskudoksen 
lisäksi niveliin. Liikkeet tehdään kivuttomasti 
seisten, matolla maaten tai tuolilla istuen.

Äijäjooga (Turku) 
Äijäjoogassa otetaan huomioon kunkin 
osallistujan sen hetkinen kunto, notkeus, 
liikkuvuus ja muut rajoitteet. Tunnit etene-

vät nousujohteisesti kerta kerralta. Liikkeet 
tehdään lattialla seisten ja matolla maaten. 
Tuntiin sisältyy venytyksiä, tasapainoasento-

ja, hengitysharjoituksia ja rentoutusta.

TuoliShindo 
Kaikille soveltuva nivelystävällinen venytys- ja 
rentoutustunti. Kaikki liikkeet tehdään tuolilla 
istuen. Tunnilla opitaan keskittymään itseen-

sä ja kuuntelemaan omaa kehoa.

Jumpat
Asahi/lihasvenyttelyjumppa (Turku) 
Asahissa harjoitetaan niska- ja hartiaseutua, 
keskivartaloa, alaraajoja ja myös tasapainoa. 
Yksinkertaiset liikkeet tehdään hengityksen 
tahdissa seisten tai istuen. Tunnin lopuksi on 
lihasvenyttely.

Fysiopilates/Pilates-tyyppinen jumppa 
(Turku, Naantali)
Fysioterapeutin ohjaamalla tunnilla harjoite-
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taan keskivartaloa tukevia lihaksia. Laji kehit-
tää keskivartalon hallintaa sekä tasapainoa. 
Liikkeitä varioidaan erilaisilla välineillä, kuten 
rullalla, kepillä, pallolla ja kuminauhalla.

Lavis-jumppa (Turku)
Hauska ja helppo liikuntamuoto, joka perus-

tuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan väli-
muotoon. Lavista tanssitaan yksin. Tunnilla 
liikutaan humpan, valssin, jenkan ja muun 
lavatansseilta tutun musiikin tahtiin. Lavista 
voi tehdä myös soveltaen ja rauhallisemmin.

Vire-Lavis (Turku)
Vire-Lavis pohjautuu Lavis-lavatanssijump-

paan ja on siitä sovellettu versio. Se sopii 
henkilöille, joilla on toimintakyvyn rajoituksia. 
Liikkeet tehdään pääosin istuen ja/tai tuolia 
apuna käyttäen. Tanssilajeina tunnilla kuul-
laan mm. humppaa, valssia, jenkkaa ja rockia.

Kävelyt
Nivelkävely (Raisio, Kaarina) 
Raisiossa kokoontuu aktiivinen sauvakä-

velyryhmä, jossa voi liikkua kolmessa eri 
ryhmässä oman kävelynopeuden mukaan. 
Kaarinassa edetään rauhallisesti omaan tah-

tiin. Mukaan voi halutessaan ottaa kävelysau-

vat. Sauvat vähentävät niveliin kohdistuvaa 
kuormitusta ja ovat turvallisena tukena. Ne 
vahvistavat käsi- ja selkälihaksia ja vähentävät 

niska-hartiaseudun kipuja.


