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HÄLSOKONCEPT FÖR BARN OCH UNGDOMAR KOMMER TILL KYRKSLÄTT!
Det unika hälsokonceptet Gymi startade 2008 i Helsingfors. Verksamheten går ut på att förbättra
barns och ungdomars hälsa med hjälp av motion och rolig samvaro. Barn och deras familjer i
Helsingfors och Esbo har tagit Gymi-konceptet till sina hjärtan och nu skall Christina och Jiri Nurmi,
före detta gymnaster och skapare av konceptet, öppna Gymi Kyrkslätt.
Träning i positiv miljö på barnets egna villkor
Undersökningar visar att det finns många barn som inte motiveras av
tävlingsinriktad idrott. Här är Gymi ett alternativ, där alla barn kan
motionera, oberoende av talang eller tidigare kunskaper. De får träna i
en positiv atmosfär utan att känna press av tävlingsmoment eller
prestationer. Man tar hänsyn till det specifika barnets villkor och mål
med träningen. Träningspassen sker i små grupper som leds av en
utbildad ledare.
Kul träning för alla åldrar
Förutom träning i grupp organiserar Gymi även födelsedagskalas och
läger under skollov. I träningen betonas utvecklingen av grundfärdigheter och först därefter inlärning av nya kunskap. Barnen tränas
i styrka, vighet, balans och koordination, men även sociala färdigheter.
Viktigt är att ha det roligt och att få träna tillsammans med goda
kompisar. Gymi-timmar innehåller parkour, redskapsgymnastik, circus
och akrobatik samt yoga och naturlig rörelse. Pass finns för alla åldrar,
från bebisar och uppåt.
Naturlig rörelse i stället för att sitta vid datorn?
Christina Nurmi, VD på Gymi, vill uppmuntra barn och ungdomar till
att röra på sig naturligt och att njuta av att lära sig nya tempon –
parkour och gymnastik rörelser. ”Det gäller sig att lämna sina dator
och telefoner och njuta av rörelsen och bra sälskap på Gymi”, säger
Christina.
Gymis öppnande på LÖ den 12 augusti kl 10-12 i Kyrkslätt:
Munkkullavägen 7, i samband med Into Wellness.
Gymi med på Kyrkslättsdagarna:
• Med på Torget på lö den 26.8. kl 10-15
• Öppet hus fre den 25.8. kl 17-19, lö den 26.8. kl 10-12 och sö den
27.8. kl 17-19. Mera information och anmälningar www.gymi.fi

För mer information

Christina Nurmi
telefon: +358 45 32 45 888, e-post: christina@gymi.fi
www.gymi.fi
Facebook: Gymi Kirkkonummi
Instagram @Gymi4all
Twitter @Gymi4all

