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Vattengymnastik i grupp 13 €/gång, du 
betalar endast för de gånger du deltar.

Alla rehabiliterande vattengymnastik-
grupper startar höstterminen vecka 33 och 
vårterminen vecka 2, men du kan när som 
helst under året anmäla dig och komma 
med i någon grupp. 

Vesivoimistelu ryhmässä 13 €/kerta, maksat 
vain niistä kerroista kun olet mukana. 

Kaikki kuntouttavan vesivoimistelun ryhmät 
aloittavat syyslukukauden viikolla 33 ja 
kevätlukukauden viikolla 2, mutta voit 
ilmoittautua mukaan johonkin ryhmään 
milloin tahansa vuoden aikana.

Träning för dig som har haft stroke
Harjoittelua aivohalvauksen jälkeen
Måndagar/maanantaisin kl./klo 14–15, börjar vecka/alkaa viikolla 33 /2019 & 2/2020.

Pris/hinta: 11,50 €/gång/kerta.

Styrka och balansträning för seniorer
Voimaa ja tasapainoharjoittelua senioreille
Måndagar/maanantaisin kl./klo 14–15, börjar vecka/alkaa viikolla 33.

Pris/hinta: 11,50 €/gång/kerta.

Vattengymnastik är en populär motionsform där vattnets egenskaper används för att ge 
eff ektiv och skonsam träning för hela kroppen.

I vattnet väger du endast 15 procent av din kroppsvikt, vilket gör att du lätt kan göra rörelser 
i vattnet som inte är möjliga på land. Vattengymnastik passar de fl esta och går bra att 
anpassa enligt utgångsnivå. Man kan öka eff ekten genom att öka takten, genom att ändra 
rörelsens riktning, genom att öka motståndsytan eller genom att använda hjälpmedel. 
Vattnets unika egenskaper minskar trycket på leder, speciellt på knän och höfter. Vattnets 
egenskaper går också bra att utnyttja vid nedsatt rörelseförmåga. Muskelsmärta och spän-
ningar minskar då man utnyttjar varmt vatten och dess masserande inverkan. Vattnet stöder 
och ger motstånd enligt individuella behov och förorsakar mycket sällan träningsvärk.

Man upplever lätt att man lyckas och kan i vattengymnastiken. I vattengymnastiken får du 
uppleva rörelseglädje på ett roligt och eff ektivt sätt tillsammans med de andra i gruppen.

Rehabiliterande vattengymnastikgrupper
Kuntouttava vesivoimistelu, ryhmät

mån/ma  kl./klo 16.15 
tis/ti kl./klo 8.15
tis/ti  kl./klo 11.15 
tis/ti kl./klo 15.00

tor/to  kl./klo 15.00
tor/to  kl./klo 16.00 
fre/pe  kl./klo 9.30
fre/pe.  kl./klo 10.15

Ledd träning i 45 minuter/
Ohjattua harjoittelua 45 minuuttia.

Gym Axel / Kuntosali
Månadskort/Kuukausikortti: 35 €
Månadskort för pensionärer, arbetslösa, studerande och föräldralediga: 30 € 
Kuukausikortti eläkeläisille, työttömille, opiskelijoille ja vanhempainvapaalla oleville: 30 €

När du köper ett månadskort, kvitterar du ut en nyckel och med den kommer du in på 
gymmet för att träna alla dagar kl. 7.00–20.30. Dagtid har Folkhälsans rehabilitering 
förtur till gymmet.

Kuukausikortin ostaja saa oston yhteydessä avaimen, jolla pääsy kuntosalille 
päivittäin klo 7.00–20.30. Päivisin kuntosali on ensisijaisesti Folkhälsanin 
kuntoutuksen käytössä.

Info/ Lisätiedot: tfn/puh. 044 788 3639 mån/ma– fre/pe kl./klo 8–9 eller 
e-post/s-posti rehabostanlid@folkhalsan.fi 

Drop in-gym / Drop in -kuntosali
Tisdagar/tiistaisin kl./klo 15–16.30
Torsdagar/torstaisin kl./klo 15–16
Börjar vecka/alkaa viikolla 33/2019 och/ja 2/2020.

Konditionssalsträning för seniorer 
Kuntosaliharjoittelua senioreille
tis/ti 3.9.2019  kl./klo 14–15
tor/to 5.9.2019  kl./klo 12–13
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