
Liiku sinä, 
Move ohjaa

Aloitamme 4. syyskuuta 2017

Tasapainoa.  Kestävyyttä.  Notkeutta.  
Omaa aikaa.  Taitoja.  Iloa.  Virkeyttä. 

Uusia tuttuja.  Pätevää ohjausta. 



Nahkalan koulun liikuntasali (Kirkonkylä)

Maanantai klo 17.00-18.00
Liikuntaleikki 0.-2.-luokkalaisille/Susanna Mäkelä (20 paikkaa)
Harjoitellaan kehonhallintaa, motorisia taitoja sekä ryhmässä 
toimimista leikkien ja pelien avulla, tutustutaan välineisiin. Tär-
keää on mukava yhdessä tekeminen ja onnistumisen ilo.

Maanantai klo 18.00-19.00
Tanssi 0.-2.-luokkalaisille/Taru Laaksonen (20 paikkaa)
Tutustutaan kehonhallintaan ja liikkuvuuteen tanssin ja hyvän 
musiikin kautta. Välillä sirkustellaan ja kokeillaan voimistelullis-
ta akrobatiaa.

Tiistai klo 16.00-17.15
Voimistelu 5.-6.-luokkalaisille/Inka Heikkilä ja Emmi Lahti 
(20 paikkaa)
Voimistelullinen jumppa, jossa vaikutteita cheerleadingista, teli-
nevoimistelusta ja tanssista.

Tiistai klo 17.15-18.30
Telinevoimistelu 3.-6.-luokkalaisille/Jonna Niskanen 
(20 paikkaa)
Harjoitellaan perusliikkeitä ryhmän kehityksen mukaan. Kehit-
tää tasapainoa, notkeutta ja kehonhallintaa.

Keskiviikko klo 17.00-18.00
Tanssi 3.-6.-luokkalaisille/Janna Korpilahti (15 paikkaa)
Tutustutaan tanssilajeihin ja harjoitellaan erilaisia tekniikoita ja 
sarjoja. Tunnit sopivat kaikille lähtötasosta riippumatta.

Keskiviikko klo 18.00-19.00
Tanssi 7.-9.-luokkalaisille/Janna Korpilahti (15 paikkaa)
Tutustutaan tanssilajeihin ja harjoitellaan erilaisia tekniikoita ja 
sarjoja. Tunnit sopivat kaikille lähtötasosta riippumatta.

Torstai klo 17.30-18.15
Perheliikunta 1-3-vuotiaille/Laura Honkola, Susanna Mäkelä, 
Jonna Niskanen, Taru Laaksonen (15 paikkaa)
Vietetään mukavia hetkiä liikunnan parissa ja tuetaan lapsen 
motorista kehitystä sekä luontaista innostusta liikuntaan. Lap-
set tulevat jumppaan aina tutun aikuisen kanssa.

Viikko-ohjelma



Torstai klo 18.15-19.00
Perheliikunta 4-5-vuotiaille/Eija Annala (15 paikkaa)
Vietetään mukavia hetkiä liikunnan parissa ja tuetaan lapsen 
motorista kehitystä sekä luontaista innostusta liikuntaan. Lap-
set tulevat jumppaan aina tutun aikuisen kanssa.

Torstai klo 19.00-20.00
PhysioPilates-erityisryhmä aikuisille/Anna-Maria Mäenpänen 
(15 paikkaa)
Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka kehittää voimaa, kes-
tävyyttä sekä liikkuvuutta ja vahvistaa kehon syviä tukilihaksia. 
Tunneilla käytetään välineinä mm. pieniä pehmo-ja fasciapallo-
ja, kuminauhoja sekä rullia. Sopii kaikenikäisille.

Torstai klo 20.00-21.00
PhysioPilates-jatkoryhmä aikuisille/Anna-Maria Mäenpänen 
(15 paikkaa)
Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka kehittää voimaa, kes-
tävyyttä sekä liikkuvuutta ja vahvistaa kehon syviä tukilihaksia. 
Tunneilla käytetään välineinä mm. pieniä pehmo-ja fasciapallo-
ja, kuminauhoja sekä rullia. Sopii kaikenikäisille.

Yrittäjäopiston liikuntasali

Maanantai klo 19.30-20.30
Lavis/Jenni Lakso (30 paikkaa)
Helppoa, hauskaa ja hikistä lavatanssijumppaa kotimaisen iskel-
mämusiikin tahdissa. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille.

Keskiviikko klo 18.00-18.45
Baletti 1.-2.-luokkalaisille/Vilma Nieminen (15 paikkaa)
Mukava tanssilaji, jossa mm. tasapaino, ryhti ja venyvyys kehit-
tyvät. Tunneilla pitää olla balettitossut tai tavalliset sisätossut.

Keskiviikko klo 19.00-19.45
Baletti 3.-4.-luokkalaisille/Vilma Nieminen (15 paikkaa)
Mukava tanssilaji, jossa mm. tasapaino, ryhti ja venyvyys kehit-
tyvät. Tunneilla pitää olla balettitossut tai tavalliset sisätossut.



Ilmoittautuminen alkaa sunnuntaina 27.8.2017 klo 9.00.

Ilmoittautuminen vaatii rekisteröitymisen. Jäsenrekisteri-palveluun 
Se kannattaa tehdä ennen ilmoittautumisajan alkamista.
Huom. Jos ilmoittauduit viime vuonna sähköisesti etkä muista sala-
sanaasi, klikkaa kohdasta ”Unohditko salasanasi?” Älä rekisteröidy 
uudelleen.

Tarkempia ohjeita löytyy nettisivuiltamme. Lisätietoa voi kysyä 
Moven jäsenrekisterivastaavalta Piia Pajuvirralta, puh 050 409 8335.

www.movekauhava.net
www.facebook.com/MoveKauhava

Maksut muodostuvat seuran jäsenmaksusta ja jumppamaksusta. 
Jäsenmaksu on voimassa koko kauden. Jumppamaksun 
voi maksaa vain syksyltä tai keväältä tai koko kaudelta kerralla.

Jäsenmaksut
5 € lapsi (alle 19-vuotias)
10 €  aikuinen (yli 19-vuotias)

Jumppamaksut
Lasten ryhmät: 40 €/koko kausi, 25 €/syksy, 25 €/kevät
Lavis: 60 €/koko kausi, 35 €/syksy, 35 €/kevät
Perheliikunta: 40 €/koko kausi, 25 €/syksy, 25 €/kevät
PhysioPilates: 120 €/koko kausi, 65 €/syksy, 65 €/kevät (hintoihin sis. jäsenmaksu)

Hinnasto


