Liikuntatarjotin
Aikuiset–ikääntyneet

Näkövammaiset
5.9.–16.12.2016 ja 9.1.–12.5.2017 (ei vk 43, 10)
Ilmoittautumiset 29.8. alkaen

Erityisliikunta
Tarjoamme omaan hyvinvointiin innostavia liikuntaryhmiä sekä
opastusta liikunta-asioissa henkilöille joilla on pitkäaikaissairaus,
liikkumisrajoite, toimintakyvyn haitta tai käytössä liikkumisen apuväline.
Tutustu www.ouka.fi erityisliikunnan liikuntatarjontaan, tapahtumiin ja
koulutuksiin. www.ouka.fi/ohjattu-liikunta
Erityisliikunnan yhteystiedot (nimi.sukunimi@ouka.fi)
►► Haukipudas ja Yli-Ii Tuija Kemppainen
p. 050 390 0059
►► Kiiminki ja Ylikiiminki Miia Ranta-Korpela p. 050 379 6711
Mila Mettovaara
►► Oulu ja Oulunsalo
Ulla Virrankoski
p. 044 703 8046
(aikuiset–ikääntyneet)
►► Oulu, Oulunsalo
Tapani Tuomikoski p. 044 703 8062
(lapset–nuoret)

Hinnasto, liikuntaryhmät ovat maksullisia
Aikuiset, perusmaksu
sarjalippu 10 kpl 45 €
kertamaksu 5,50 €

Aleryhmät, perusmaksu Kausimaksu 30 € ja kurssimaksu
sarjalippu 10 kpl 25 €
20 € (syksy ja kevät erikseen),
kertamaksu 3,20 €
muu maksu mainitaan erikseen

Tiesithän näistä, lue lisää www.ouka.fi/ohjattu-liikunta
►► lainattavat soveltavan liikunnan välineet
►► soveltavan liikunnan tapahtumat ja koulutukset
►► liikunta-avustajakortti, vammaisella tai pitkäaikaissairaalla henkilöllä on oikeus avustajan maksuttomaan sisäänpääsyyn Oulun kaupungin liikuntapalveluiden sisäliikuntapaikkoihin, mikäli hänellä on
avustajan tarve. Lue lisää sivuiltamme.
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Seniorikortti – edullista omatoimista harjoittelua ympäri vuoden
Hinta 35 €/v ostopäivästä eteenpäin (lisäksi OuluCard tai Valttikortti
3€). Kortti on tarkoitettu oululaisille 65 vuotta täyttäville ja iäkkäämmille itsenäiseen kuntoiluun ma–pe päiväaikaan kuntosaleilla yleisö- ja
seniorivuoroilla sekä uintiin ja vesivoimisteluun. Kortti ei oikeuta
ohjattuihin kuntosali- tai saliliikuntaryhmiin. Kortilla pääsee sisään
klo 15.30 asti. Mikäli kortti ei ole mukana, peritään perusmaksu.
Tiedustele esitettä harjoitusajoista ja lunasta korttisi kaupungin liikuntalaitosten- tai yhteispalvelupisteiltä.
Liikuntaneuvonta. Mietitkö liikuntaharrastuksen aloittamista? Miten voisit
kohentaa omaa jaksamista ja kuntoa? Kaipaatko liikunnallisia neuvoja
kipuilevaan olkapäähän tai polveen? Tule hakemaan neuvoja maksuttomaan liikuntaneuvontaan.
►► Oulun uimahalli, kaikki ikään katsomatta (Pikkukankaantie 3, 2 krs.).
Tiedustelut p. 044 703 6600
Ti 12.00–16.00 ja ke 12.00–14.00, ajanvarauksella www.oulunomahoito.fi
Ke 14.00–16.00 ilman ajanvarausta saapumisjärjestyksessä
To 9.30–11.30 mielenterveysasiakkaat, ilman ajanvarausta saapumisjärjestyksessä. Tiedustelut p. 044 703 6014
►► Lassintalon seniorikeskus, ikääntyneet (Myllytie 4, 4. krs.)
Tiedustelut p. 044 703 5143.
►► Jatulin liikuntakeskus, kaikki ikään katsomatta (Jokelantie 20,
Haukipudas)
Ti 14.00-15.45 ja ke 8.00-10.00 Jatuli, ajanvarauksella osoitteesta
www.oulunomahoito.fi tai soittamalla ti 14.00–15.00 tai pe 8.00–9.00
numeroon p. 040 514 5028
►► Kiiminki, kaikki ikään katsomatta (Kiimingin Senioritalo,
2 krs huone 219)
Ke 14.30–15.30 ja pe 8.30–9.30 ajanvarauksella www.oulunomahoito.fi
tai p. 050 379 6711
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Voimaa ja vesivoimistelua
Perinteinen ohjattu kuntopiiri, avoin ryhmä,
aistivammaiset etusijalla, 6.9. alkaen
Ti 17.00–18.30 Oulun uimahalli, kuntosali
Mukava reipas kuntopiiri työikäisille. Kertamaksu. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut p. 044 703 8046, ulla.virrankoski(at)ouka.fi
Aistivammaisten kuntosali ja vesivoimistelu 5.9. alkaen
Oulun kaupunginsairaala, Kiviharjuntie 5
►► Ma 16.15 kuntosali
►► Ma 17.15 vesivoimistelu, tammikuusta alkaen
Kokoontuminen sairaalan pääaulaan n. 20 min ennen ryhmän alkua
Kausimaksu (sis. molemmat ryhmät).
Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 044 703 8048
Kahvakuula, avoin ryhmä, 5.9. alkaen
Ma 16.00–17.00 Oulun urheilutalo, peilisali
Aistivammaiset ja liikuntaneuvonnan asiakkaat.
Kuulan vuokra 1 €/kuula tai oma kuula mukaan.
Kertamaksu. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 29.8. alkaen p. 044 703 8046
Yleiset ja erityisvesivoimistelut
Nouda erillinen esite.

Palloilu
Maalipallo
Ke 19.00–20.30 Välivainion koulu
Yhteyshenkilö Heikki Ketola p. 044 564 6670  hjketola(at)gmail.com
Sulkapallo
Ma 17.00–18.00 Linnanmaan liikuntahalli
Tule kokeilemaan sulkapalloa osaavien ohjaajien kanssa.
Tutustumiskäynti maksuton.
Vuosimaksu 80 €. Ilmoittautumiset Erja Kaakkuriniemi p. 041 549 7755,
www.tervasulka.fi
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Soveltavaa kelkka-jääkiekkoa ja luistelua
Ke 8.30–9.45 Linnanmaan jäähalli
Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka jotka tarvitsevat soveltavia keinoja
päästäkseen nauttimaan luistelusta tai pelaamisesta jäällä. Tunnilla on
lainattavissa luistelutuet, luistelukelkat ym. apuvälineitä rajoitetusti.
Omat avustajat mukaan jäälle! Kurssimaksu.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot p. 044 703 8062

Tanssi
Esteetön tanssi (5.9.-28.11.2016 ja 9.1.-24.4.2017 ei vk 43, 10)
Ma 17.00–18.15 Tervaväylän koulu
Aikuisten tanssiryhmä, joka sisältää esteettömän tanssin harjoituksia.
Kurssimaksu. Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 0400 502 316

Kehon huolto
Pilates, alkeet, avoin ryhmä
Ke 17.15–18.00 Oulun uimahalli, liikuntasali
Oletko vielä kokeillut tehokasta ja miellyttävää pilatesta.
Et tarvitse aiempaa kokemusta.
Perusmaksu. Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 044 703 8046
Pilates, jatkoryhmä (alkeiskurssin käyneille), avoin ryhmä
Pe 10.00–11.15 Palolaitos, liikuntasali
Kausimaksu. Tiedustelut p. 044 703 8046.

Ikääntyneille, yli 70-vuotiaille
Voima-tasapainoryhmä, avoin ryhmä
Ma ja to 12.00–13.00 Raatin uimahalli, liikuntasali
Voitas-ryhmä on tarkoitettu yli 70-vuotiaille, joiden toimintakyky on
alentunut. Helpoin harjoittein istuen tai seisten kehitetään alaraajojen
voimaa ja tasapainoa 2 kertaa viikossa.
Perusmaksu. Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 044 703 8048, 044 703 8049.
Tutustu Vuolle-opiston ikääntyneiden ohjelmaan! www.vuolleoulu.fi
Löydät sieltä lisää ikääntyneiden tasapaino ja istumajumppia,
perusjumppia ym.
Taitto ja paino:
Oulun Konttori, Painatuskeskus

www.ouka.fi/liikunta

