Aikuisten ryhmäliikuntaohjaajat
Irina Kivi
Olen Irina Kivi ja ohjaan pilatestunteja. Olen koulutukseltani pilatesohjaaja ja
fysioterapeutti. Pilates on tullut elämääni tanssin ja joogan kanssa teini-iässä.
Liikkuminen ja oman kehon kanssa työskentely on aina ollut lähellä sydäntäni ja
osa arkeani. Opettaessa painotan rauhoittumista, kehon avauksia, vahvistusta ja
linjausta. Harjoituksen tarkoitus on auttaa pysähtymään arjessa ja saada keho ja
mieli tasapainoon. Ohjauksessani korostuu rauhallisuus, lempeys, leikkimielisyys
ja yksilöllisyys. Jokaisella on oma ainutlaatuinen keho, jota tulee kunnioittaa ja
haastaa lempeästi. Tervetuloa kursseilleni!
Raija Laaksonen
Ohjaustunnit: Pilates alkeet, dynaaminen hathajooga
Motto/ajatus: Kehomieli on elämämme kantoalus ja siitä on pidettävä hyvää
huolta
Siviilityö: Joogaopettaja, pilatesohjaaja, vanhushoivatyöntekijä
Koulutus: Dipl.kielenkääntäjä, jooganopettaja, pilatesohjaaja, hengitysterapeutti

Tiina Tynkkynen
Ohjaustunnit: Aikuisten ryhmäliikunta
Ajatus :Hyvässä seurassa liikkuminen piristää kehoa ja mieltä
Siviilityö: Matematiikan ja kemian opettaja yläasteella
Koulutus: Filosofian maisteri
Jaana Hoti
Ohjaustunnit:Dynaaminen jooga, yin-jooga
Motto/ajatus: Sinä riität. Jooga ei ole vakavaa. Uteliaana voi haastaa omia mielen
ja kehon rajoja. Ei voi tietää, mihin pystyy, ellei kokeile.
Koulutus: Joogaopettaja (RYT200), useita lyhyitä joogakoulutuksia, ESLU:n
ohjaajakoulutus
Siviilityökseni teen mielenterveyskuntoutusta.
Sari Puhakka
Ohjaustunnit: aikuisten tunnit (kiertoharjoittelu sunnuntaisin), lasten tunnit
Motto/ajatus: Elämä on ihmisen parasta aikaa
Siviilityö: Liikunnanohjaaja
Koulutus: LOT-91
Muuta: Mahtava talo, ihanat asiakkaat. Täällä on hyvä, innostava ilmapiiri.

Anne Aalto
Ohjaustunnit: Aikuisten ryhmäliikunta
Motto/ajatus: Hyvä treeni, parempi mieli
Siviilityö: Rahoitusalalla töissä
Koulutus: Aikuisten ja lasten liikunnan perusteet, urheiluvalmennuksen
perusteet ja jatkokurssit
Muuta: Karatevalmentaja, karate-, nyrkkeily- ja voimannosto lajitausta.
Entinen maajoukkue karateka. SM ja PM 1 karatessa. Nuorten
penkkipunnerruksen SM 1.
Maija Laaksonen
Ohjaustunnit: Kahvakuula

Motto/ajatus Joka päivä voi oppia uutta ja kehittyä
Siviilityö; Karatevalmentaja
Koulutus: AMY/VAT
Katri Gruner
Ohjaustunnit: Aikuisten ryhmäliikunta
Motto/ajatus: Tärkeää ei ole kumpi jalka aloittaa vaan se, että liikunta on
kivaa
Siviilityö: Yrittäjä, www.matchbyk.fi
Koulutus: Useampi liikunta-alan koulutus, aloitin liikunta-alalla jo vuonna
2006
Muuta: Tervetuloa jumppaan, tärkeintä on hyvä meininki ja liikkumisen
ilo.
Sanna Niemi
Ohjaustunnit: Perhe-, lasten-, aikuisten- ja eläkeikäisten liikuntatunnit
Koulutus: Liikunnanohjaaja Amk
Siviilityö: Vastaava liikunnanohjaaja Tapanilan Erällä
Henni Huttunen
Ohjaustunnit: Aikuisten ryhmäliikunta ja lasten tunnit
Motto/ajatus: Tärkeää on, että kaikilla on mahdollisuus liikkua
Siviilityö: Työskentelen fysioterapeuttina kasten parissa. Työhöni kuuluu
lisäksi soveltavan liikunnan tehtäviä
Koulutus: Fysioterapeutti (AMK), erityisuimaopettaja (SUH)
Muuta: Minulla on usean vuoden kokemus ryhmäliikunnan
ohjaamisesta. Harrastuksiini kuuluvat lisäksi koripallo ja uinti.

Sirkku Iskanius
Olen Sirkku Iskanius, peruskoulutukseltani fysioterapeutti ja päivät kuluvat
ihmisten apuvälinetarpeita miettien. Ohjaan erilaisia kehonhuoltotunteja, mutta
sydäntä lähinnä on chiball, jota olen ohjannut yli kymmenen vuotta. Mottona
tietysti "terve sielu terveessä kehossa", onhan kaikki kehonhuoltotunnit
nimenomaan mielen ja kehon yhteensovittamista.
Saila Juntunen
Ohjaustunnit: Kiinteytys ym. jumpat ja jooga
Motto/ajatus: Ole(n)liiku(n)nainen
Siviilityö: Täydennyssuunnittelija
Koulutus: Liikunnanohjaaja, yo-merkonomi, RYT 200 joogaohjaaja
Jouni Ilonen (Jonsku)
Siviilityö: Ammattiurheilija, tanssija sekä malli.Kilpatanssin- ja baletin opettaja.
ZIN ™Mentor (Zumba® Mentor ja Zumba® Fitness ohjaaja)& SYNC ® (Strong
by Zumba ®- ohjaaja), LesMills-ohjaaja (Bodypump ®), personal trainer,
hyvinvointi- ja kuntosalivalmentaja (Trainer4You ®), ryhmä- ja
vesiliikunnanohjaaja, kassahoitaja ja myyjä, tapahtumatuottja sekä yrittäjä
Motto/ajatus: Dance&workout your heart, soul and body. Enjoy the power of
music. Never give up & push your limits higher..We are team.
Muuta: Tarjoan laadukkaita palveluja ryhmätunneista yksityistunteihin niin
tanssin kuin muun liikunnan maailmassa. Tavoitteeni ovat aina korkealla omilla
tunneilla ja yritän ylittää odotuksia niin itsetäni ja muiltakin ja haastaa jokaista
heidän rajoitteissaan ja tavoitteissaan seuraavalle tasolle.
Tanssiurani alkoi 8-vuotiaana tutustuen eri tanssityyleihin mm. breakdance,
hiphop, jazz, taitoluistelu mutta kilpatanssi ja baletti nousivat ylitse muiden
kansainväliselle tasolle. Olen tehnyt Suomen Kansallisoopperassa ja Skaava
Oopperassa monia produktioita sekä ollut artistien musiikkivideoissa, Olen
tehnyt myös catwalk casting tilaisuutta mallipuolella.
Airi Juvonen
Ohjaustunnit: Piilates ja Asahi Health eläkeikäiset
Motto/ajatus: Liikuntahetki on aina matka keholle ja mielelle
Koulutus: Tanssinopettaja R.A.D. Englanti, ryhmäliikuntaohjaaja, sertifioitu
pilatesohjaaja ja Asahi Health+keppi Asahi ohjaaja/Timo Klemola

Sami Mäntyaho
Ohjaustunnit: tai-ji
Olen terveydenhuollon ammattilainen ja minua on kiinnostanut aina ihminen
kokonaisuutena. Tai-jia olen ohjannut Erällä yli 20 vuotta. Työskentelen
Tapanilan Terveystalolla psykoterapeuttina ja fysioterapeuttina.

Ulla Savola
Ohjaustunnit: aikuisten ja eläkeikäisten ryhmäliikunta, vauvajumppa,
perheliikunta, temppukoulut
Siviilityö: Yrittäjä
Koulutus: Liikunnanopettaja
Motto: Liikunnan tulee ola hauskaa, tehokasta ja turvallista
Jacqueline Virkamäki
Ohjaustunnit: baletti lapsille ja aikuisille
Siviilityö: Kieltenopettaja
Koulutus: FM Helsingin ylipisto, balettipedagogien täydennyskoulutus TEAK
Motto: Tunteella tanssin hetkessä
Sirpa Kuosmanen
Olen filosofian maisteri (saksan kieli ja kirjallisuus), joka vaihtoi elämänsä
suuntaa 90-luvulla joogaohjaajaksi. Tapanilan Erällä minulla on kolme
ryhmää: iyengarjooga, eläkeikäsiten jooga ja rentouttava jooga.. Miltei 30
vuoden kokemus alalta on osoittanut, että joogasta voi hyötyä kuka tahansa
ikään ja kokoon katsomatta, vauvasta vaariin.

Juhani Nenonen
Ohjaustunnit: tai-ji alkeiskurssi
Motto: Hitaita liikkeitä
Siviilityö: Projektipäälliikö

Tobias Heikkilä
Ohjaustunnit: Pääsääntöisesti aikuisten- ja eläkeikäisten ryhmäliikuntatunteja.
Välillä myös lasten tunteja.
Siviilityö: Liikuntaneuvoja Tapanilan Erällä
Motto/ajatus: Ole hyväksi ja ole mieliksi.
Muuta: Liikunnan iloa kaikille!

Jaana Pesonen
Ohjaustunnit: Lattarit, Zumba ®fitness, STRONG by Zumba ®, Zumba ®toning
Motto: Ihminen on aina kaunis tanssiessaan
Koulutus: Latinobic, bailatino+bailatino seniori, Zumba ® fitness, Zumba gold
®, ZUMBA ®toning, STRONG by Zumba ®, aqua Zumba ®, ravintovalmentaja
(Trainer 4you)

Leena Maasalo
Ohjaustunnit: Chiball ja kevennetty kiinteytys
Koulutus: Liikunnanohjaaja Amk ja terveys- ja ryhmäliikunnanohjaaja
Motto/ajatus: "Tunne liike ja sen tuoma ilo ja hyvän olon tunnesekä hyödyt aina
päästä varpaisiin. Liikunta on hengitystä ja hengitys on liikettä."

Timo Kurvi
Ohjaustunnit: Iyengarjooga alkeis- ja jatkokurssi
Motto/ajatus: Kuuntelen itseäni mutta kuka tämä itse onkaan?

Kirsi Kautto
Ohjaustunnit: aikuisten ja eläkeikäisten ryhmälikunta
Koulutus: Liikunnanohjaaja Amk
Siviilityö: Toiminnanjohtaja Tapanilan Erä ry:ssä
Motto/ajatus: Liikunta tuo iloa elämään. Kuuntele kehoasi.

