Liikuntatarjotin
Työikäiset

Terveysliikunta
5.9.–16.12.2016 ja 9.1.–12.5.2017 (ei vk 43, 10)
Ilmoittautumiset 29.8. alkaen
Terveysliikuntaa on kaikki liikkuminen, jolla on myönteisiä vaikutuksia
terveyteen. Tavoitteena ei ole suorituskyvyn parantaminen kuten
urheilussa, vaan hyvän terveyskunnon saavuttaminen ja ylläpito.
Terveysliikunnan minimi tavoite on:
►► reipasta kestävyystyyppistä liikuntaa (kävelyä, tanssia, pallopelejä,
voimistelua, uintia) kertyisi
►► viikossa vähintään 2 t 30 min tai rasittavaa kestävyysliikuntaa 1 t 15 min
►► lihasvoimaa sekä notkeutta ja tasapainoa harjoittavia lajeja yhteensä 2–3 x viikossa
Lisää terveyshyötyä saadaan liikkumalla vähimmäissuositusta enemmän.
Yhteystiedot (nimi.sukunimi@ouka.fi)
►► Oulu, Oulunsalo: Tiina Pekkala p. 044 703 6600
►► Haukipudas ja Yli-Ii: Heikki Grekelä p. 040 514 5028
►► Kiiminki ja Ylikiiminki: Miia Ranta-Korpela,
Mila Mettovaara p. 050 379 6711

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

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

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
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►► Lassintalon seniorikeskus, ikääntyneet (Myllytie 4, 4. krs.)
Tiedustelut p. 044 703 5143.
►► Jatulin liikuntakeskus, kaikki ikään katsomatta
(Jokelantie 20, Haukipudas)
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

Terveysliikunta
Kahvakuula
Ma 16.00–17.00 Oulun urheilutalo, peilisali
Kahvakuula käteen ja hikeä pintaan! Liiikuntaneuvonnan asiakkaat.
Kahvakuulien vuokra 1 € / jumppa tai ota mukaan oma kuula. Kertamaksu.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 044 703 6600, 044 703 8046.
Tutustu Asahin saloihin (helppo) (19.9.–28.11. ja 30.1.–10.4., ei vk 43, 10)
Ma 14.00–15.00 Oulun uimahalli, uimarisali, kokoontuminen kahvilan
päätyyn. Kurssimaksu. Ilmoittautumiset p. 044 703 8049
Asahi-terveysliikunta (reipas)
Ke 10.00–10.45 Raatin uimahalli, liikuntasali (ei ennakkoilmoittautumisia)
Miellyttävä, joogamainen, helppo, koko kehoa hoitava liikuntamuoto.
Perusmaksu. Tiedustelut p. 044 703 8046
PILATES-ryhmät, ilmoittautumiset
►► Aloittelijat ke 17.15–18.00 Oulun uimahalli, liikuntasali,
perusmaksu, p. 044 703 8042
►► Jatkoryhmä ke 16.15–17.15 Oulun uimahalli, liikuntasali,
perusmaksu, p. 044 703 8042
►► Jatkoryhmä to 14.00–15.00 Oulun uimahalli, liikuntasali,
perusmaksu, p. 044 703 6014
►► Jatkoryhmä pe 10.00–11.15 Palolaitos,
ei ennakkoilmoittautumisia. Kausimaksu.
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Kimpassa kuntoon -painonhallintaryhmä
Työikäisille suunnattu painonhallintaryhmä,
joilla painoindeksi BMI on suurempi kuin 35, tai BMI oli yli 35.
Ryhmän tavoitteena on oppia syömään ja liikkumaan terveyttä edistävästi, lopettaa laihduttaminen ja löytää liikunnan ilo.
Kokoonnumme 12.9.–30.11.2016 välisenä aikana kaksi kertaa viikossa
ma 11.00–12.00 ja ke 10.00–11.00.
Kurssin hinta 50 €. Sisältää 2x Inbodymittaukset, ravitsemusterapeutin
luennon, Polarin OWN Indexmittauksen, liikuntasuunnitelman ja
ravinto-ohjeistuksen sekä kuntosaliohjelman. Pääpaino liikkumisessa ja
lajikokeiluissa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.8 alkaen: tiina.pekkala@ouka.fi tai
p. 044 703 6600, auli.pikkarainen@ouka.fi tai p. 044 7038152.

Kuntosali
Liikuntapassi työttömille, 1.10.–31.12.2016
Kampanjan liikuntapaikkoina toimivat Oulun ja Raatin uimahalli,
Urheilutalo, Ouluhalli, Jatulin ja Oulunsalon liikuntakeskus, Linnanmaan
ja Vorellin liikuntahalli, Ylikiimingin kuntosali. Liikuntakampanjaan
osallistuminen edellyttää liikuntakampanjapassin lunastamista, passien
jakamiseen liittyvistä käytännöistä tiedotetaan kampanjan nettisivuilla
osoitteessa: http://www.ouka.fi/oulu/tyo-ja-elinkeinot/tyottomienliikuntakampanja
Starttaa terveyttä kuntosalilta
Henkilöille, joilla on terveyteen tai liikkumiseen liittyviä ongelmia, joihin
säännöllisellä kuntosaliharjoittelulla voidaan vaikuttaa. Ryhmään hakeudutaan liikuntaneuvonnan kautta tai liikunnanohjaajien opastamana.
Kertamaksu. Tiedustelut 044 703 6600
►► Ma 11.00–13.00 ja 16.00–17. 30 Oulun uimahalli
(ohjaus 12.00–13.00 ja 16.00–17.00)
►► Ke 13.00–14.00 Raatin uimahalli (ohjaus 13.00–14.00)
►► To 10.00–12.00 Oulun uimahalli (ohjaus 10.00–11.00)
►► Pe 9.00–10.00 Urheilutalo, ajanvaraus p. 044 703 5976
www.ouka.fi/liikunta
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Kuntosaliharjoittelu painonhallinnan tueksi		
Ti 16.00–17.00 kuntosali, to 16.00–17.00 liikuntaa vaihdellen lajeja,
Oulun uimahalli. Maksu 50 €.
Henkilöille, joilla painoindeksi 30 ja yli ja jotka ovat päässeet jo hyvään
vauhtiin painonhallinnassa, mutta kokevat tarvitsevansa vielä liikuntaa
tavoitteidensa tueksi.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 044 703 8048 sirpa.karvinen(at)ouka.fi
Ohjattu kuntosalikurssi, 6.9.–13.12.2016
Ke 15.00–16.00 Urheilutalo. Työttömät tai alle 63-vuotiaat eläkeläiset.
Ryhmä on yhteistyössä Vuolle-opiston kanssa. Ilmoittautumiset Vuolleopiston opintotoimistoon, Kaarretie 14 1.8.–5.9.2016. Ota mukaasi työttömän työnhakijan voimassa oleva kortti tai eläkepäätös. Kurssimaksu 25 €.
Linnanmaan Kuntopiiri
Ma 18.00–19.00 Linnanmaan liikuntahalli, kuntosali. Kertamaksu.
Ilmoittautumiset p. 044 703 8048

Kuntotestauksia

Tiedustelut ja ajanvaraukset p. 044 703 8062, tapani.tuomikoski(at)ouka.fi
Bodyage, helppo testi suorittaa, sopii mm. liikuntaa aloittaville, vähän
liikkuneille, ylipainoisille. Testitulos on hyvä motivoija liikunnan harrastamiseen. Hinta 20 €
Polkupyöräergometri, haastava testi, joka soveltuu työikäisille ja aktiivisesti liikuntaa harrastaville. Tulos kertoo sydämen- ja verenkiertoelimistön
kunnon eli kestävyyskunnon. Hinta 20 €
Inbody 18-vuodesta lähtien. Haluatko tietää kehosi koostumuksen
helposti ja hikoilematta? Inbody mittauslaite mittaa kehosi lihasmassan ja
rasvamassan määrän. Muutosten seuraaminen InBodyn mahdollistamalla
tarkkuudella on erittäin motivoivaa ja mielenkiintoista. Hinta 20 €
Yleiset terveyskuntomittaukset yli 18-vuotiaille, sisältää Inbodyn kehonkoostumusmittauksen, Polar-kuntotestin (on helppo, nopea ja turvallinen
tapa mitata aerobista kuntoasi levossa) ja puristusvoiman.
Testi maksaa 5 €.
►► Vk 40– 41 ja 7–8 Oulun uimahalli Raksila, yläkerta. Testeihin on
ennakkoilmoittautuminen
►► Vk 43 ja 10 Vesi-Jatuli, Haukipudas ja Kiimingin yhteispalvelupiste
Seuraa www.ouka.fi/liikunta/ajankohtaista sivuja
Taitto ja paino:
Oulun Konttori, Painatuskeskus
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