
Taho mitä kenelle missä milloin kausi hinta/kausi ohjaus lisätiedot

Järvenpään 

Liikuntapalvelut
Vapaaharjoitteluvuorot

eläkeläiset ja 

erityisryhmät

Liikuntakeskus Piirosen 

kuntosali

ma klo 15-17, ti klo 13-15, ke klo 

8.15-10.15, to klo 13-15, pe klo 

11.45-13.45

toimint

akausi

1 lippu/krt, 

lippuvihko 41€ 

(sis. 15 lippua)

valvottu

liikunnanohjaajat.

liikuntapalvelut@j

arvenpaa.fi

Vesiliikunta- ja 

kuntosalistartti
kaikille

Uimahallin monitoimiallas 

/ Liikuntakeskus Piirosen 

kuntosali

Vesiliikunta ti klo 17.45-18.15, 

kuntosali ma klo 19.15-20.15

kevät/s

yksy

32,30€ + 

uimahallin 

sisäänpääsym

aksu (sis. 7 

krt)

ohjattu
www.jarvenpaa.fi/

liikunta

Kevennetty 

kuntojumppa
kaikille Harjoitushalli, liikuntasali ke klo 10.45-11.30

kevät/s

yksy
49,40€/kausi ohjattu

Kevennetyt 

kuntosaliryhmät
kaikille

Liikuntakeskus Piirosen 

kuntosali

ma klo 9.30-10.30, klo 10.30-

11.30, ti klo 10-11

kevät/s

yksy
53,60€/kausi ohjattu

Kevennetty 

tasapainokuntopiiri
kaikille

Liikuntakeskus Piirosen 

yläkerta
to klo 13-14

kevät/s

yksy
53,60€/kausi ohjattu

Tasapainoa ja 

lihaskuntoa -ryhmät
kaikille

Liikuntakeskus Piirosen 

peilisali 1 / Myllytien 

Toimintakeskuksen 

liikuntasali

ti klo 12.30-13.15 (Peilisali 1), klo 

13.45-14.30 (Myllytie)

kevät/s

yksy
51,50€/kausi ohjattu

Liikuntapäivystykset kaikille
Uimahallin pääallas / 

Uimahallin kuntosali

ti klo 16.15-16.45 (Vesiliikunta), ti 

klo 17-17.30 (Kuntosali)

kevät/s

yksy

uimahallin 

sisäänpääsym

aksu

valvottu/o

hjattu

Venytellen vetreäksi kaikille
Liikuntakeskus Piiroisen 

yläkerta (voimistelu)
to klo 14.15-15.00

kevät/s

yksy
49,40€/kausi ohjattu

Kevyet kävelylenkit kaikille Myllytien Toimintakeskus ti klo 13-13.30
toimint

akausi
ilmainen ohjattu

yhteistyössä eri 

toimijoiden 

kanssa

Ulkotreeni kaikille
Rampakan portaat ja 

lähialue
ke klo 16.15-17.00

tarkist

a 

päivä

maksuton
valvottu/o

hjattu

Liikunnanohjaaja 

Senioripuistossa
kaikille Senioripuisto ke klo 13-14

kevät/s

yksy
maksuton

valvottu/o

hjattu

Hydrohex musiikilla kaikille Uimahallin monitoimiallas
ma klo 6.30-7.00, su klo 14.30-

15.00

kevät/s

yksy

uimahallin 

sisäänpääsym

aksu

valvottu
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Kevennetyt vesijumpat kaikille Uimahallin monitoimiallas

ti klo 14.15-14.45, ke klo 8-8.30, 

klo 14.15-14.45, to klo 14.15-

14.45

kevät/s

yksy

43,10€ + 

uimahallin 

sisäänpääsym

aksu/kausi

ohjattu

Aikuisten 

alkeisuimakoulu
kaikille Uimahallin monitoimiallas pe klo 17.00-17.45

kevät/s

yksy

31,50€ + 

uimahallin 

sisäänpääsym

aksu (sis. 7krt)

ohjattu

Liikunnanohjaajan 

puhelinaika
kaikille Puhelinaika ma klo 10-11.30, ti klo 10-11.30

toimint

akausi
maksuton ei

Digiliikkuminen kaikille
Facebook live/Teams-

linkki

ma klo 12-12.15 (Facebook), ti 

klo 9-9.30 (Teams), ke klo 13-

13.30 (Facebook), pe klo 9.15-

9.45 (Facebook)

toimint

akausi
maksuton ohjattu

Höntsäpalloilu kaikile Uimahallin liikuntahalli ma klo 16.15-17.00
kevät/s

yksy
maksuton valvottu

Liikkumis- ja 

elintapaneuvonta
kaikille

JUST / Myllytien 

Toimintakeskus

ma klo 10-11.30 (JUST), ti klo 10-

11.30 (Myllytie)

toimint

akausi
maksuton ei

Järvenpään 

Opisto
Lempeä jooga kaikille Emalikukka Liikuntasali ti klo 16-17.15

kevät/s

yksy
62€/kausi ohjattu

www.jarvenpaa.fi/

jarvenpaanopisto

Flow jooga kaikille
Liikuntakeskus Piirosen 

peilisali 1
ma klo 19.20-20.20

kevät/s

yksy
55€/kausi ohjattu

www.opistopalvel

ut.fi/jarvenpaa

Hathajoogat kaikille

Haarajoen koulun 

liikuntasali (ti) / 

Liikuntakeskus Piirosen 

peilisali 1 (to & pe)

ti klo 18.30-19.45, to klo 18.30-

19.45, pe klo 10-11

kevät/s

yksy
55-66€/kausi ohjattu

Selkäjooga kaikille
Cooperin päiväkodin 

liikuntasali
ma klo 16.30-17.30

kevät/s

yksy
63€/kausi ohjattu

Lempeä flow jooga kaikille Anttilan koulu ma klo 16.30-17.30
kevät/s

yksy
63€/kausi ohjattu

Kundaliinijooga kaikille
Cooperin päiväkodin 

liikuntasali
ti klo 17.30-19.00

kevät/s

yksy
75€/kausi ohjattu

Yin ja Yang jooga kaikille Emalikukka Liikuntasali ti klo 19.00-20.30
kevät/s

yksy
70€/kausi ohjattu

http://www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto
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Yoga in Engish
englannin kieltä 

puhuville
Emalikukka Liikuntasali ti klo 14.30-15.45

kevät/s

yksy
60€/kausi ohjattu

Yinjoogat kaikille

Emalikukan Liikuntasali 

(ti) / Kyrölän koulu (to) / 

Liikuntakeskus Piirosen 

peilisali 1 (pe & su)

ti klo 17.30-18.45, to klo 17.15-

18.30, pe klo 18.50-20.00, su klo 

19-20.10

kevät/s

yksy
60€/kausi ohjattu

Vesijumpat ilman 

musiikkia
kaikille Uimahallin monitoimiallas

A pe klo 8.30-9.15, B pe klo 9.15-

10.30

kevät/s

yksy

41€/kausi + 

uimahallin 

sisäänpääsym

aksu

ohjattu

Vesijumpat kaikille Uimahallin monitoimiallas
A ke klo 9.25-10.10, B to klo 9.30-

10.15, C to klo 10.20-11.05

kevät/s

yksy

43€/kausi + 

uimahallin 

sisäänpääsym

aksu

ohjattu

Fascia method kaikille
Cooperin päiväkodin 

liikuntasali
ma klo 18.30-19.30

kevät/s

yksy
79€/kausi ohjattu

Fascia kehonhuolto kaikille
Haarajoen koulu 

liikuntasali
ma klo 18.30-19.15

kevät/s

yksy
46€/kausi ohjattu

Asahi kaikille
Harjoitusjäähalli, 

liikuntasali
ti klo 10.50-11.50

kevät/s

yksy
51€/kausi ohjattu

Pilates ja kehonhuolto kaikille
Liikuntakeskus Piirosen 

peilisali 2
pe klo 9.55-10.55

kevät/s

yksy
70€/kausi ohjattu

Barre kaikille
Cooperin päiväkodin 

liikuntasali
ke klo 18.00-19.15

kevät/s

yksy
73€/kausi ohjattu

 Senioreiden 

kuntouttava 

lihashuolto

ikäihmisille Emalikukan liikuntasali ma klo 12-13
kevät/s

yksy
59€/kausi ohjattu

Tasapainoa ja 

kehonhallintaa 

senioreille

ikäihmisille
Harjoitusjäähallin 

liikuntasali
ma klo 12.00-12.45

kevät/s

yksy
55€/kausi ohjattu

Venyttelyjumppa kaikille
Liikuntakeskus Piirosen 

peilisali 2
ma klo 10.00-10.45

kevät/s

yksy
54€/kausi ohjattu

Senioreiden 

teematunti
ikäihmisille

Liikuntakeskus Piirosen 

peilisali 1
pe klo 17.00-17.45

kevät/s

yksy
55€/kausi ohjattu

Seniori Circuit ikäihmisille
Liikuntakeskus Piirosen 

peilisali 1
to klo 12-13

kevät/s

yksy
55€/kausi ohjattu



Lihaskuntoa 

aamupäivällä A ja B
kaikille

Harjoitusjäähallin 

liikuntasali
ti klo 8.45-9.45, klo 9.45-10.45

kevät/s

yksy
57€/kausi ohjattu

Kevyt 

lihaskuntojumppa
kaikille

Liikuntakeskus Piirosen 

peilisali 1
to klo 17.30-18.30

kevät/s

yksy
47€/kausi ohjattu

Helppo aamujumppa kaikille
Liikuntakeskus Piirosen 

peilisali 2
ma klo 9-9.45

kevät/s

yksy
43€/kausi ohjattu

Pilatekset kaikille

Emalinkukan liikuntasali 

(ke klo 13) / 

Liikuntakeskus Piirosen 

peilisali 1 (ke klo 17 & su)

ke klo 13-14 ja klo 17-18, su klo 

17-18

kevät/s

yksy
62-72€/kausi ohjattu

Miesten pilatekset miehille

Pollen päiväkoti (ke) / 

Liikuntakeskus Piirosen 

peilisali 2 (to)

ke klo 20-21, to klo 18-19
kevät/s

yksy
73-75€/kausi ohjattu

Joogapilates kaikille
Liikuntakeskus Piirosen 

peilisali 2
pe klo 11.00-11.45

kevät/s

yksy
59€/kausi ohjattu

Miesten myöhäisillan 

kehonhuolto & 

liikkuvuus

miehille Etäopetus ma klo 20.00-21.00
kevät/s

yksy
59€/kausi ohjattu

Tuolijumppaa 

senioreille
ikäihmisille Etäopetus pe klo 10.00-10.45

kevät/s

yksy
59€/kausi ohjattu

Kevyt 

lihaskuntojumppa
kaikille Etäopetus to klo 17.30-18.30

kevät/s

yksy
47€/kausi ohjattu

Setlementti 

Louhela
Perjantaikerho alle 30-vuotiaille Paikka vaihtelee pe klo 15.30-17.00

syyska

usi 

2021

maksuton ohjattu

Tiitus Moono p. 

040 213 0594 / 

Tuomas Liski p. 

Mölkky kaikille
Rinkula, Louhelankuja 1 

Järvenpää
ti klo 12

kesä/t

alvi
maksuton ohjattuwww.setlementtilouhela.fi

Tuolijumppa kaikille
Rinkula, Louhelankuja 1 

Järvenpää
ke klo 11.30

syyska

usi 

2021

maksuton ohjattu

Jävenpään Latu

Naisten 

kuntolentopallo ja 

beach volley

naisille

Jäähallin viereiset beach 

kentät (beach) / 

Yhteiskoulun ala-asteen 

liikuntasali (lentopallo)?

ke klo 18.30-20.00 (beach), 

lentopallo?

Beach 

kesäk

uu & 

kuntol

entopa

maksuton ohjattu

Heidi, 

heke79@hotmail.

com / p. 040 741 

3415 

https://jarvenpaa
Järvenpään 

Palon 

suunnistajat

Viikkorastit kaikille Paikka vaihtelee ti klo 17.30-18.30, su klo 15-16

syyska

usi 

2021

aikuiset 5€, 

lapset alle 17v. 

ja alle 2€

ohjattu
reijo.roininen@jar

venpaanpalo.net

http://setlementtilouhela.fi/
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Järvenpään 

Seurakunta
Gosbel-lattarit kaikille

Seurakuntatalon 

liikuntahalli (Kirkkotie 1 

D)

to klo 19.30-20.30
toimint

akausi
4€/krt ohjattu

pauliina.nurminen

@evl.fi / 050 577 

4450

Gospel-kuntojumppa kaikille
Seurakuntatalon 

liikuntahalli
to klo 18.30-19.20

toimint

akausi
2€/krt ohjattu

Lentopallo

kaikille / naisten / 

työikäiset / 

eläkeläiset

Seurakuntatalon 

liikuntahalli

ma klo 19.15 (naiset), ti klo 9.30 

(kaikille), ke klo 19 (työikäiset), to 

klo 16.30 (kaikille), pe klo 9.30 

(eläkeläiset), la klo 13.30 

(kaikille)

toimint

akausi
maksuton ei

www.jarvenpaans

eurakunta.fi/

Järvenpään 

Palloseura
Kuntofutis kaikille Monitoimihalli / Terhola ke klo 18-19, su klo 19.30-20.30

5.5.-

3.10.2

021

160€ (sis. 

seuran 

jäsenmaksun)

ei

jari.kurittu@japs.f

i / p. 050 583 

8433

Myllytien 

toimintakeskus
Yhteiset kävelyt kaikille Aula ti klo 13

toimint

akausi
maksuton ohjattu

Jonna Karppinen, 

jonna.karppinen

@jarvenpaa.fi p. 

040 315 2125 / 

Nina Sandqvist, 

nina.sandqvist@j

Liisan tuolijumppa kaikille Liikuntasali ma klo 10
toimint

akausi
maksuton ohjattu

Jonnan jumppa kaikille Liikuntasali to klo 12.30 ja 13.30
toimint

akausi
maksuton ohjattu

Taiji kaikille Liikuntasali to klo 18-20
toimint

akausi
maksuton ohjattu

Blues Volley Leidi-Lentis naisille Mankalan koulu su klo 15-17, ti klo 20-22
toimint

akausi
? ei

Hanna Hietanoro, 

hanhieta@gmail.

com, p. 040 596 

9041

Beat Basket Naisten Kuntokoris naisille Paikka vaihtelee Kellon aika vaihtelee
toimint

akausi
?

Sari Soinoja, 

sari.soitnoja@out

look.com, p. 044 

080 5870

Miesten Kuntokoris miehille
Kinnarin koulu (to) / 

Koivusaaren koulu (pe)
to klo 21-22, pe klo 21-22

toimint

akausi
?

Petteri Rajala, p. 

045 184 0388

Salibandy Team -

97
Allittaret naisille Koivusaaren koulu su klo 20-21

toimint

akausi
?

Sanna Gerts, 

sande75@mbnet

.fi / 040 730 9962

Järvenpään 

Jousiampujat
Kokeiluammunnat kaikille

Yhteiskoulun liikuntasali 

1

kunkin kuukauden ensimmäinen 

sunnuntai klo 13-14
? ohjattu

Puheenjohtajalle 

tulee ilmoittaa 

etukäteen, ilmoita 

samalla kätisyys: 

pjv1@kolumbus.f
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KETO 

Tanssiopisto

Nykyaikuiset AVOIN 

TASO
kaikille Studio Emal 2 ke klo 19:45-20:45

toimint

akausi
248€ / kausi ohjattu www.keto.fi

Showlattari alkeet yli 

20 v
yli 20-vuotiaille Keilahallin Sali to klo 19-20

toimint

akausi
248€ / kausi ohjattu

Käsilläseisonta AVOIN 

TASO
kaikille Studio Emal 2 ti klo 20-21

toimint

akausi
250€ / kausi ohjattu

Kuntosirkus & tanssi 

AVOIN TASO
kaikille Studio Emal 2 to klo 19:45-21:00

toimint

akausi
248€ / kausi ohjattu

Paritanssi startti 

tiiviskurssi
kaikille Keilahallin Sali su klo 16:30-17:30

Kurssi 

1: 5.9.-

3.10.2

1 

Kurssi 

2: 

Parit 83€, 

yksittäiset 47€
ohjattu

Sirkus ja ilma-

akrobatia AVOIN 

TASO

yli 15v - aikuiset Kinnarin koulu ke klo 19.30-21.00
toimint

akausi
300€ / kausi ohjattu

http://www.keto.fi/









