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P&T Lielahti 
RYHMÄLIIKUNNAN TUNTIKUVAUKSET 

 
Tunnit on jaettu kolmeen tuntityyppiin 

 Kehonhuoltotunnit  

 Aerobiset tunnit 

 Lihaskuntopainotteiset tunnit 
 
Symbolit: 

intensiteetti  palautteleva  koreografia  helppo 

 kevyt    keskivaikea 

 keskiraskas    vaikea 

  raskas     

 
KEHONHUOLTOTUNNIT 
Tunneilla kehität kehonhallintaasi, liikkuvuuttasi sekä rentoutat mielesi. 
 

 
 

 
 

Les Millsin kehonhuoltotunti sisältää Tai Chi´ta, Joogaa ja Pilatesta. 
BODYBALANCE® parantaa liikkuvuutta, vahvistaa erityisesti jalkojen ja 
keskivartalon lihaksia, auttaa keskittymään ja rentouttaa. Täydellistä kehon ja 
mielen harmoniaa. 
 

VENYTTELY  Avataan kireitä lihaksia rauhallisen musiikin soidessa taustalla. Lämmittele 
ennen tuntia, sillä koko aika käytetään venyttelyyn. Varaa mukaasi lämmintä 
vaatetta. Tuntia suositellaan kaikille.  
 

YIN-JOOGA  Rentouttava tunti, jonka tarkoitus päästää irti kaikesta jännityksestä ja antaa 
kehon rentoutua ja avautua kaikessa rauhassa. Pitkät venytykset mahdollistavat 
sidekudosten venymisen ja sitä kautta liikeratojen laajentumisen. Varaa mukaasi 
lämmintä vaatetta! Tuntia suositellaan kaikille.. 

 
 

AEROBISET TUNNIT 
Mukaansa tempaavaa ja sykettä nostattavaa aerobista liikuntaa, sekä haasteetta, energiaa, vauhdin huumaa 
sekä menoa ja meininkiä vaativankin liikkujan makuun.  
 

 
 

 

Les Millsin BODYATTACK® on aerobista kuntoa kohottava treeni, joka parantaa 
myös voimaa ja kestävyyttä. Liikkeet ja askelsarjat ovat yksinkertaisia, mutta 
tehokkaita. Vaihtoehtoisten liikkeiden avulla laji sopii kaikille. 
 

 
 

 

Les Millsin nopeatempoinen hapenottokykyä parantava, itsepuolustuslajeihin 
pohjautuva tunti! BODYCOMBAT® koostuu mm. karaten, nyrkkeilyn, taekwon-
don ja Muay Thain tekniikoista.  
 

 
 

 

Les Millsin energinen, hapenottokykyä parantava askellustunti step-laudalla! 
Tällä tunnilla kunto nousee ja rasva palaa mukaansatempaavan musiikin tah-
dissa!  

   

 
 

 

 

Les Millsin tanssillinen tunti, jonka liikkeisiin kaikkien on helppo päästä mukaan. 
45 minuutin SH'BAM® koostuu kuumista liikkeistä, listahiteistä ja uudelleen 
miksatuista vanhoista suosikkikappaleista. 
 

P&T KUNTONYRKKEILY  
 

Tunnilla käydään läpi lyöntitekniikoita sekä lyöntisarjoja, lisäksi lihaskunto- ja 
venyttely osuus kuuluvat tuntiin. Tehokasta liikkuvuus treeniä varsinkin niska-
hartiaseudun jumeista kärsiville. Tunti sopii kaikille. 
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LIHASKUNTOPAINOTTEISET TUNNIT 
Tunneilla vahvistat lihaskestävyyttä ja -voimaa. Nämä tunnit eivät sisällä hyppyjä tai ne annetaan 
vaihtoehtona. 
 

 
 

 
Les Millsin tehokas levytangolla ja -painoilla tehtävä koko vartaloa muokkaava 
lihaskestävyystunti. BODYPUMP® muokkaa ja kiinteyttää sekä vahvistaa lihaksia! 
Tunti soveltuu niin aloitteleville kuntoilijoille kuin kokeneille konkareillekin. 

   

 
 

 
Les Millsin keskivartalotreeni vain puolessa tunnissa! Tunnilla vahvistetaan 
vatsa-, selkä- ja pakaralihaksia dynaamisten lihaskuntoliikkeiden avulla. 
CXWORX® parantaa voimaa ja tasapainoa. 
 

P&T KAHVAKUULA  
 

Monipuolinen lihas- että kestävyyskuntoa harjoittava tunti. Tunti koostuu 
lämmittelystä, tekniikkaharjoitteista ja liikepattereista.  
Tehokas tunti ei sisällä askellusta eikä koreografiaa. 
 

P&T MUOKKAUS  

 

Kehon suurimpia lihasryhmiä muokkaava lihaskuntotunti. Tunnilla hyödynne-
tään vaihtelevasti myös välineitä. 
 

P&T REISI-PAKARA  
 

Reisiä ja pakaroita muokkaava lihaskuntotunti, tunnilla vahvistetaan myös 
vatsalihaksia. Tunnilla hyödynnetään vaihtelevasti myös välineitä.  

   
Proxima 
SELKÄRYHMÄ 

 
 

Fysioterapeutin ohjaama tunti, missä opetellaan käyttämään selkää turvallisesti 
ja sinulle sopivalla tavalla. Ryhmä on kiertoharjoittelua ja tunnilla käytetään 
vaihtelevasti myös välineitä. 
 

P&T PILATES  Tunnilla aktivoidaan ja vahvistetaan keskivartalon syviä lihaksia. Liikkeet tehdään 
oman hengityksen tahdissa rauhallisesti. 


