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Maanantai 

18.00-19.00 SYKE Aikuisten kesäjumppa  
ajalla 7.6.-29.7 (Kiiruun koulun piha) 

19.00-20.00 SYKE Miesten treeni 
 ajalla 7.6. – 29.7.(Urheilukenttä) 

17:30 – 18.00 SoVo CORE ajalla 17.5.-26.7. (kestää 45min 17.5., 
24.5. ja 5.-26.7.) (Urheilukenttä) 

18.00-19.00  SoVo Kuntonyrkkeily ajalla 31.5.-28.6. 
( Urheilukenttä) 

 

 

Keskiviikko 
 
18.00-19.00 SYKE, Aikuisten kesäjumpat ajalla 7.6.-29.7, 
 (Kiiruun koulun piha) 

19.15-20.00 SoVo  Kuntopiiri ajalla 19.5. – 26.8.  
(Kiiruun koulun piha) 
 
20.00 – 20.30 SoVo Venyttely ajalla 19.5. – 26.8..  
(Kiiruun koulun piha) 

 
  
 
 

Torstai  

18.00-18.45. SYKE, Puisto-Asahi  ajalla 7.6.-29.7 
(Akustinpuisto) 

18.00-19.00 Heidi Tiirakari SPS-jumppa ajalla 6.5-15.7 
kertamaksu 12 €   (Kiiruun koulun piha) 

19.00-20. Heidi Tiirakari SPS-jumppa ajalla 6.5-15.7 
kertamaksu 12 €   (Kiiruun koulun piha) 

 

Perjantai 
 
TN-sport  
2.7. klo 19.30-20.15, kehon hallintaa ja huoltoa, sekä 
käsilläkävelyn alkeita kiiruun puistossa, 5€/kerta 

9.7. klo 19.30-20.15, kehon hallintaa ja huoltoa, sekä 
käsilläkävelyn alkeita kiiruun puistossa, 5€/kerta 

16.7. klo 19.30-20.15, kehon hallintaa ja huoltoa, sekä 
käsilläkävelyn alkeita kiiruun puistossa 5€/kerta 

23.7. klo 19.30-20.15, kehon hallintaa ja huoltoa, sekä 
käsilläkävelyn alkeita kiiruun puistossa 5€/kerta 

30.7. klo 19.30-20.15, kehon hallintaa ja huoltoa, sekä 
käsilläkävelyn alkeita kiiruun puistossa 5€/kerta 

Lauantai  
 
TN-sport   
5.6. aamutreenit somero sydämessä- portaissa klo 8-8.30, 5€/kerta 

12.6. aamutreenit somero sydämessä- portaissa klo 8-8.30, 5€/kerta 

12.6. tn sport challenge; valitse lajisi ja haasta itsesi 

19.6. aamutreenit somero sydämessä- portaissa klo 8-8.30, 5€/kerta 

26.6. aamutreenit somero sydämessä- portaissa klo 8-8.30, 5€/kerta 

3.7. aamutreenit somero sydämessä- portaissa klo 8-8.30, 5€/kerta 

10.7. aamutreenit somero sydämessä- portaissa klo 8-8.30, 5€/kerta 

17.7. aamutreenit somero sydämessä- portaissa klo 8-8.30, 5€/kerta 

17.7. tn sport challenge; valitse lajisi ja haasta itsesi  

24.7. aamutreenit somero sydämessä- portaissa klo 8-8.30, 5€/kerta 

 

Tiistai 
 
1000 – 10.45 Someron liikuntapalvelut  
Matalan kynnyksen kesäjumppaa alkaa 18.5. (Kiiruun koulun piha). 
Maksuton 

Someron Syke jumppien kesähinnat 

 Keväällä kausimaksun maksaneet jäsenet saavat 
osallistua kesäjumppiin ilman maksua.   

 Kesäjumppa hinta ei jäsenille: 20€ + 10€ jäsenmaksu.  
 Uudet jäsenet kirjautuvat Hoikassa jäseniksi.  

Ilmoittautumista jumppatunneille ei tarvita. 

Kaikki sykkeen kesäjumppatiedot 
täältä:  http://www.someronsyke.fi/ 
 

 

 

Katso Majuri Move kesäjumpat tästä linkistä 

 https://majurimove.fi/ryhmaliikunta/varaa-paikka-ryhmaliikuntatunneille/ 

 

Someron Voima jumppien kesähinnat 
koko kesän kaikki treenit 50e / kertamaksu 6e (saman illan 
jumpissa vain yksi maksu 6e)  

Maksu käteisellä tai Voiman naisjaoston tilille ennakkoon:  

FI30 5434 0840 0089 94 Ota maksukuitti mukaan jumppaan!  

Kaikki Voiman kesäjumppatiedot täältä: 
https://someronvoima.sporttisaitti.com/     
 

http://www.someronsyke.fi/
https://majurimove.fi/ryhmaliikunta/varaa-paikka-ryhmaliikuntatunneille/
https://someronvoima.sporttisaitti.com/


 

 

  


