
KAAKON KAKSIKON LIIKUNTATOIMEN KAIKILLE AVOIMET  
TERVEYSLIIKUNTARYHMÄT KEVÄTKAUDELLA 2020  
  
Ryhmät ovat matalankynnyksen liikuntaryhmiä, joissa tarjotaan mahdollisuus terveyttä  
edistävään ja ylläpitävään liikuntaan. Kevätkausi alkaa viikolla 2. 
 
LIIKUNTATOIMEN OHJATUT KUNTOSALI- JA KYLÄRYHMÄT 

MAANANTAISIN Kuntosaliryhmä 
Kuntosaliryhmä 
Kuntosaliryhmä 

klo 12.00 - 13.30 
klo 14.00 - 15.15 
klo 15.15 - 16.30 

Klamilan koulun kuntosali 
Hyvinvointikeskus Kunilan kuntosali 
Hyvinvointikeskus Kunilan kuntosali 

TIISTAISIN Kuntosaliryhmä 
Kuntosaliryhmä 
Jokamies - joka-nainen 
liikuntaryhmä 

klo 12.00 - 13.15 
klo 13.15 - 14.30 
klo 18.15 - 19.30 

Villinrannan palvelukeskuksen kuntosali 
Villinrannan palvelukeskuksen kuntosali 
Vaihtuvat kokoontumispaikat 

KESKIVIIKKOISIN Kevennetty kuntosaliryhmä 
Kyläryhmä 
Kyläryhmä 
Naisten kuntosaliryhmä, uusi! 
Väkevät Väinöt miesten 
kuntosaliryhmä 

9.00 - 10.30 
klo 13.00 - 14.00 
klo 14.30 -15.30 
klo 17.30 - 19.00 
klo 18.00 - 19.30 

Hyvinvointikeskus Kunilan kuntosali 
Salo-Miehikkälän seurantalo 
Suur-Miehikkälän seurantalo 
Hyvinvointikeskus Kunilan kuntosali 
Villinrannan palvelukeskuksen kuntosali 

TORSTAISIN Kuntosaliryhmä 
Kuntosaliryhmä 
Kyläryhmä 

klo 8.00 - 9.15 
klo 9.15 - 10.30 
klo 14.30 - 15.30 

Villinrannan palvelukeskuksen kuntosali 
Villinrannan palvelukeskuksen kuntosali 
Klamilan koulun sali 

 
Kuntosaliryhmät ovat varttuneemmalle väelle (55+) suunnattuja kiertoharjoitteluryhmiä, jotka toteutetaan 
ohjatusti oman kunnon mukaan. Tuntiin sisältyy kevyt lämmittely ja loppuvenyttelyt. 
Kevennetyssä kuntosaliryhmässä (55+) harjoitellaan ohjatusti omalla kuntosaliohjelmalla. Tuntiin sisältyy kevyt 
lämmittely ja loppuvenyttelyt. 
Naisten kuntosaliryhmässä harjoitellaan kiertoharjoittelumuotoisesti sekä ohjaajan ohjaamana. Tuntiin sisältyy 
kevyt lämmittely ja loppuvenyttelyt. 
Miesten kuntosaliryhmä ”Väkevät Väinöt” toteutetaan vertaisohjaajan ohjaamana. 
Kyläryhmissä liikutaan vaihtelevasti eri välineitä hyödyntäen. 
Jokanaisen ja jokamiehen liikuntaryhmässä kokeillaan erilaisia kuntoliikuntamuotoja hyvässä porukassa. 
Kevätkauden ensimmäinen kokoontuminen tiistaina 7.1. Virolahden yläkoulun ja lukion salissa. Kauden tarkempi 
ohjelma lisätään liikuntatoimen kotisivuille, www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi 
 
Kaikki ryhmät maksavat 20 € / kausi. Ilmoittautuminen ryhmiin tapahtuu paikan päällä ohjaajalle. 
 
OMATOIMISEN HARJOITTELUN KUNTOSALIVUOROT  
Villinrannan palvelukeskuksen kuntosalin ja Hyvinvointikeskus Kunilan omatoimivuoroilla. 2 € / kerta.  
Jokainen kävijä tarvitsee oman asiakasnumeron. Lisätietoja ja uusien kävijöiden ilmoittautuminen 
liikuntaneuvojalle, puh. 040 199 2189, essi.ahokas@virolahti.fi  
  
Klamilan koulun kuntosalin käyttö on mahdollista salin yleisövuoroilla.  
Lisätietoja vuoroista ja avainten lunastamisesta: www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi 
 
Liikuntaneuvonnan kautta kuntalaiset saavat maksutonta kuntosaliopastusta sekä kuntosaliohjelman. 
 
OHJATTU VESILIIKUNTA  
Soveltavan liikunnan vesiliikuntaryhmät Villinrannan palvelukeskuksen sekä Toimintakeskus Ratevan altailla. 
HUOM! Tiistain ryhmät alkavat viikolla 3, muut ryhmät viikolla 2. 
Tiistaisin  klo 9.30 - 10.15 Villinrannan palvelukeskuksen allas 
 klo 10.25 - 11.10 Villinrannan palvelukeskuksen allas 
 
Keskiviikkoisin klo 11.15 - 12.00 Toimintakeskus Ratevan allas 
 klo 12.00 - 12.45 Toimintakeskus Ratevan allas 
 



Torstaisin klo 14.00 - 14.45 Villinrannan palvelukeskuksen allas 
 klo 14.45 - 15.30 Villinrannan palvelukeskuksen allas (miesten ryhmä) 
 
Ryhmäpaikkojen tiedustelut liikuntaneuvojalta, essi.ahokas@virolahti.fi, puh. 040 1992189. 
Kausimaksu on kevätkaudella 80 euroa. Jos käyntejä on alle 10, maksu on puolet kausimaksusta. 
  
Kaikille avoin erityisliikunnan vesijumpparyhmä Toimintakeskus Ratevassa perjantaisin klo 12.00 – 14.00.  
Ohjattu jumppa alkaa klo 12.40. HUOM! Tämä ryhmä alkaa jo viikolla 1.  
Lisätietoja sekä uusien kävijöiden ryhmäpaikkojen tiedustelu Anne Harjuselta, puh. 040 5615780.  
 


