
LÅNGVIK 
Jumpat & liikunnalliset ohjelmat 

(Hinnasto voimassa vuoden 2018 loppuun.)  
 
 
Vesiliikunta (sisällä altaassa), 45min. 
Vaihtelevaa ja monipuolista vesiliikuntaa musiikin tahdissa. 
 
Venyttely ja rentoutus (sisäohjelma, kesäaikaan mahdollista siirtää ulos nurmikolle), 1 h 
Jokaiselle sopivaa kehonhuoltoa venyttelyn ja rentoutumisen merkeissä, ammattitaitoisen ohjaajan 
johdolla. 
 
Virkistävä venyttely aamuun (sisäohjelma, kesäaikaan mahdollista siirtää ulos nurmikolle), 1 h 
 
Rauhoittava venyttely iltaan (sisäohjelma, kesäaikaan mahdollista siirtää ulos nurmikolle), 1 h 
 
Koko kehon jumppa (sisäohjelma, kesäaikaan mahdollista siirtää ulos nurmikolle), 1 h  
Alkuun lämpöä kehoon musiikin tahdissa. Sen jälkeen käydään kaikki isot lihasryhmät läpi jumpaten ja 
venytellen. 
 
Joogan alkeet (sisäohjelma, kesäaikaan mahdollista siirtää ulos nurmikolle), 1-1,5 h 
Lempeä johdatus joogan pariin. 
 
Seasonal jooga (sisäohjelma, kesäaikaan mahdollista siirtää ulos nurmikolle), 1-1,5 h 
Vuodenaikojen mukaan elävä jooga. 
 
Aromaterapeuttinen jooga (sisäohjelma, kesäaikaan mahdollista siirtää ulos nurmikolle), 1-1,5 h 
Luonnon eteerisillä öljyillä tuomme joogaan hyvää tekeviä vaikutuksia. 
 
Tuolijooga (sisäohjelma), 1 h 
Tuolijooga on helppo liikuntamuoto, joka sopii hyvin kesken työpäivän tai kokouksen yhteyteen. Liikkeet 
toteutetaan tuolilla istuen eikä vaatteita tarvitse vaihtaa. Se on myös erinomainen liikuntamuoto 
polvivaivaisille ja vähän liikkuville.  
 
Meditaatio (sisällä tai ulkona), 0,5 h 
Jo pieni meditaatiohetki vaikuttaa keskittymiseen ja rauhoittaa mieltä. 
 
Luontoliikunta (ulko-ohjelma), 1 h 
Luontoliikunnalla on tutkittu olevan paljon myönteisiä vaikutuksia. Luonnossa huomio kiinnittyy paljon 
muuhunkin kuin itse suoritukseen ja siksi liikkuminen koetaankin vähemmän rasittavana kuin sisätiloissa 
tapahtuva liikunta. Sopivin välein ja reitin varrelle osuvien sattumien mukaan teemme lihas- ja 
venytysliikkeitä. 
 
Qigong ja liikkuvuus (ulkona nurmikolla kesäaikaan, muulloin/huonolla säällä sisällä), 1 h 
Henkisen keskittymisen, helppojen liikkeiden ja hengittämisen avulla annamme vauhtia kehon 
energiavirralle ja poistamme sekä ennaltaehkäisemme haitallisia energiatukoksia.  
 
 
 



 
 
 
Somatic Pilates (sisäohjelma, kesäaikaan mahdollista siirtää ulos nurmikolle), 1 h 
Pilates on kehonhallintamenetelmä, jonka pääperiaatteet ovat hengitys, vahva keskusta, keskittyminen, 
täsmällisyys, tarkkuus ja virtaus (flow). Pilatesharjoittelussa vahvistetaan keskivartalon syviä tukilihaksia ja 
kehitetään selkärangan liikkuvuutta. Somatic Pilates -harjoittelussa keskitytään tuntemaan 
liike omassa kehossa ja oman kehotuntemuksen kautta harjoittelun hyöty kasvaa. 
 
Somatic Stretching (sisäohjelma, kesäaikaan mahdollista siirtää ulos nurmikolle), 1 h 
Somatic Stretching - tunnilla keskitytään liikkuvuuden lisäämiseen. Tuntiin sisältyy venyttelyn ja 
rentoutuksen lisäksi kehonhallintaharjoittelua ja kehonhuoltoa. 
 
Hinta/ohjelma:        max 25 hlöä       € 450 + 10 % alv (Mahdolliset tilavuokrat eivät sisälly hintaan.) 
 
 
 
 
Taukojumppa kokouksen lomaan, 30 min. 
Tehosta kokouspäivää rentouttavalla taukojumpalla.  
Valitse Jooga, Tuolijooga, Virkistävä venyttely, Qigong, Somatic Pilates tai Somatic Stretching. 
 
Hinta:                € 350 + 10 % alv  (Mahdolliset tilavuokrat eivät sisälly hintaan.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohjelmien suunnittelu & toteutus: 
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