
klo 10.00 – 10.45 Kahvakuula, edistyneet ja klo 11.00 – 11.45 Kahvakuula, aloittelijat 

Sanni Ingerman-Laine 

Kahvakuulassa yhdistyvät tehokkaasti toiminnallinen harjoittelu ja oman kehon hallinta. Lihaskuntoa, jossa 

jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaisesti! Oma kuula kannattaa ottaa mukaan, mutta ohjaajalla on 

myös eri painoisia kuulia lainattavaksi. 

klo 10.00 – 10.45 Kiertoharjoittelu, aloittelijat ja klo 11.00 – 11.45 Kiertoharjoittelu, edistyneet 

Anzela Trofimova, Someron Liikunta 
Kiivastahtinen ja tiukahko lihaskuntoharjoitus. Harjoitteet on suunniteltu rasittamaan tasapuolisesti kehon 

eri lihasryhmiä. Harjoittelu tapahtuu kiertoharjoitteluna laitteissa, jossa n. 20-30 eri harjoitetta 
tasapuolisesti kehon lihaksille. Aloittelijoiden ryhmässä painotetaan oikeiden suoritustekniikoiden 

opettelua. 

Klo 10.00 – 10.20 ja 10.25 – 10.45 Spinning, 2 x 20 min 
Fit Somero 

Spinning eli sisäpyöräily nostaa kuntosi huippuun hetkessä! Tehokas sisäpyöräily saa hien pintaan ja rasvan 
palamaan erittäin tehokkaasi. 

klo 10.00 – 10.45 Pilates, Rulla 
Heidi Tiirakari, Kuntokaari 
Joseph Pilates (1880 – 1967) kehitti Pilateksen - kehon ja ryhdin hallintamenetelmän, joka perustuu 
keskivartalon ja syvien lihasten hallintaan yhdessä pinnallisten lihasten kanssa. Keskittyminen, hallinta, 

keskustan käyttö, hengitys ja liikkeen jatkuminen korostuvat. Pilates -harjoittelu sopii kaikille aikuisille ja 
myös erilaisista leikkauksista tai vammoista kuntoutuville. 

klo 11.00 – 11.45 Core 

Tanja Niskanen, TNPT 

Core on keskivartalon lihasten jumppa ja sopii kaikille. Liikkeet voi tehdä omalla tasolla. Jumpassa voi olla 

haastaviakin liikkeitä. Tunnilla keskitytään treenaamaan keskivartalon lihaksia (vatsa -, kylki- ja 

selkälihaksia), kehonhallintaa ja tasapainoa. Jumpassa voi olla myös toiminnallista lihaskuntoharjoittelua. Ei 

sisällä askelsarjoja. 

Klo 11.00 – 11.45 Team Salamavaaran ryhmätreeni 
Lari Salama ja Veera Malmivaara 
Hauskoja pareittain ja ryhmässä tehtäviä harjoitteita kehonpainolla ja välineillä. 
 
klo 12.15 – 13.15 Luento, ”Syö hyvin, voi hyvin – mutta mitä on hyvä ruoka” 
Olli Ilander– liikuntaravitsemuksen arvostetuimpia kouluttajia Suomessa 
o Elintarviketieteiden maisteri, Helsingin yliopisto 
o Riippumaton ravitsemusasiantuntija, ammatinharjoittaja vuodesta 2000.  
o Valtakunnallisen Urheiluravitsemuksen Asiantuntijaverkoston ydinryhmän jäsen  
o Ravitsemusvalmennusta useille SM- ja MM-tason huippu-urheilijoille 
o Satoja luentoja mm. Olympiakomitealle, lajiliitoille, seuroille, joukkueille, urheiluopistoille, kouluille, 
opistoille, kuntosaleille ja yrityksille  
o Toimittanut kirjat Liikuntaravitsemus (VK-kustannus, 2006) ja Nuoren urheilijan ravitsemus (VK-
kustannus, 2010).  
o Laatinut Olympiakomitealle Urheilijan Ravitsemusoppaan ja urheiluravitsemusaiheiset internetsivut. 

 
 

 
 

http://www.vk-kustannus.com/
http://www.vk-kustannus.com/


klo 13.00 – 13.45 Juoksulenkki 
Juha Päivärinta, SomerKunto 
Lähde lenkille Juhan kanssa. Lenkki toteutetaan maltillisella vauhdilla tasaisissa maastoissa. Juhalta voi 
tiedustella mm. juoksutekniikoihin liittyvistä asioista. 
 
Klo 13.15 –  14.15 Cross MMA 
Lari Salama 
Cross training idealla rakennettu monipuolinen kamppailu ja treenitunti. Tunti sisältää epäsuoraa kontaktia 
ja lihaskunto osioita välineillä ja ilman. 60 minuutin mittainen Cross MMA laittaa taatusti hien virtaamaan. 

klo 13.15 – 14.15 Monipuolinen levytankoharjoittelu PERUTTU! 
Marko Vehmas, painonnoston ammattilainen 

Oletko kiinnostunut vapaiden painojen käytöstä kuntosalilla? Tempaus, työntö, kyykyt ja vedot ovat 
tehokkain ja monipuolisin tapa vahvistaa koko lihaksistoa ilman ainuttakaan laitetta. Tule tunnille 

katsomaan sekä kokeilemaan! Nosta oikein. 

klo 13.15 – 14.00 Asahi 

Outi Kerko,  Syke 

Asahissa yhdistyvät sekä itämaisen että länsimaisen terveysliikunnan parhaat perinteet. Liikkeissä koko keho avataan 

systemaattisesti niskasta nilkkoihin. Liikkeet ovat pehmeitä ja ne tehdään hengityksen kannattelemana. Asahi on 

fysioterapian kaltainen liikuntamuoto, jossa on myös liikunnallisia elementtejä. Liikkeet on suunniteltu tarkoituksella 

yksinkertaisiksi, jotta jokainen voisi alkaa harjoittaa niitä heti. Asahi -terveysliikunta on tarkoitettu sekä ennalta 

ehkäiseväksi että jo syntyneitä ongelmia hoitavaksi. 

klo 13.30 – 14.00 ja 14.30 – 15.00 Saunapilates 

Heidi Tiirakari, Kuntokaari 
Saunapilateksen liikkeet tehdään istuen lauteilla korkeintaan noin 50-asteisen saunan lämmössä. 
Harjoituksen kesto on 30 minuuttia. Levitä halutessasi iso pyyhe lauteelle, sen päällä liikkeiden tekeminen 

tuntuu miellyttävämmältä. Ota mukaasi pieni hikipyyhe ja särkymätön juomapullo. Peseydy ennen 
harjoittelua, riisu kuumentavat korut, laita pitkät hiukset kiinni ja muista juoda runsaasti vettä.  

Vaatetukseksi sopii sortsit ja hihaton t-paita tai muu kevyt vaatetus. Liikkeitä toistetaan korkeintaan 10 
kertaa. Pilates-harjoittelussa laatu on tärkeämpää kuin määrä. Säilytä kaikissa liikkeissä kehon rento 

kannatus ja etsi hyvä perusasento. 

Klo 14.15 –  15.30 Flow Jooga 
Veera Malmivaara 
Flow joogassa liikutaan asanoista toiseen hengityksen tahtiin. 
Harjoitus lämmittää ja avaa kehoa sekä rauhoittaa mieltä. Tietoinen läsnäolo, syvä hengitys ja oman kehon 

kuuntelu kuuluvat jokaiselle tunnille. Flow jooga kehittää liikkuvuutta, tasapainoa ja kehonhallintaa. 
Yhdessä hengittäminen ja läsnäolo tuovat voimaa. 

klo 15.00 – 15.45 Krav Maga 

Juuso Oksman 

Krav Maga on kehitetty ainoastaan itsepuolustusta varten, ja siksi siinä ei järjestetä kilpailuja tai näytöksiä 

eikä siinä ole sääntöjä, vaikka lajissa onkin tasojärjestelmä. Krav Magan kantavana ajatuksena on 

perustajansa Imrich Lichtenfeldin unelma "Jotta voisit kulkea rauhassa". 

 

 



klo 15.00 – 15.30 Allaslavis 
Anzela Trofimova, Someron Liikunta 

Allas-Lavis® on vesiliikuntaa parhaimmillaan. Allas-Laviksessa yhdistyvät vesiliikunnan hyödyt 
tanssiliikunnan iloon. Lavatanssimusiikin soidessa nostetaan sykettä ja vahvistetaan lihaksia veden vastusta 
apuna käyttäen. Allas-Lavis tuo uuden ulottuvuuden Laviksen harrastamiseen. Kuten kaikilla LAVIS-
tunneilla myös Allas-Laviksessa tärkeintä on hyvä tunnelma, jossa on menoa ja meininkiä. 

klo 15.30 – 16.00 Vesijuoksu 

Marjaana Hieta, Someron Liikunta 

Vesijuoksu on nivelystävällinen liikuntamuoto. Ohjaajan avustuksella käydään läpi erilaisia 

vesijuoksutekniikoita. Vesijuoksuvöitä on saatavana veloituksetta Loiskeen allasosastolta.



 


