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SUOMALAINEN LASTEN LIIKUNTAKONSEPTI VIHDOIN KIRKKONUMMELLE!
Ainutlaatuinen lasten ja nuorten liikuntakonsepti Gymi perustettiin vuonna 2008 Helsingissä.
Upeasti telineillä ja välineillä sisustetussa salissa harjoitellaan taitoja Gymin opetussuunnitelman
mukaisesti iloisessa ja kannustavassa ilmapiirissä – ilman kilpailua. Lapsiperheet Helsingissä ja
Espoossa ovat ottaneet Gymin vastaan avosylein, ja nyt Christina ja Jiri Nurmi, Kirkkonummella
asuvat entiset telinevoimistelijat ja konseptin kehittäjät avaavat Gymin Kirkkonummelle.
Harjoittelua iloisessa ilmapiirissä lasten ehdoilla
Tutkimusten mukaan suurin osa lapsista ei viihdy kilpailuun
tähtäävässä urheiluharrastuksessa. Gymi haluaakin tarjota tässä
vaihtoehdon: Kaikki lapset ja nuoret pääsevät Gymillä treenaamaan
ilman minkäänlaisia suorituspaineita riiippumatta taitotasosta tai
omista tavoitteista – kunnon välineillä, tarkoituksenmukaisessa tilassa
ja hyvien ohjaajien johdolla.
Hauskaa treeniä kaikenikäisille
Lukujärjestyksen mukaisten ohjattujen tuntien lisäksi Gymillä
järjestetään koululaisten loma-aikojen leirejä sekä synttärijuhlia ja
muita yksityistilaisuuksia. Harjoittelussa painotetaan perusmotoristen
taitojen oppimista motivoivien harjoitteiden ja toistojen avulla ja sen
jälkeen jopa temppujen oppimista. Harjoittelun lomassa kehittyy
voima, liikkuvuus, tasapaino ja koordinaatio, jopa sosiaaliset taidot.
Tärkeää on salilla vallitseva salliva ja positiivinen ilmapiiri ja
kavereiden tuki. Gymi-tunneilla on parkourista, voimistelusta,
sirkuksesta, akrobatiasta ja joogasta tuttuja elementtejä. Gymi on
luonnollista liikettä, liikunnallisten ominaisuuksien kehittämistä ja
motoristen taitojen oppimista. Tunteja löytyy kaikenikäisille vauvasta
vaariin – myös aikuislle.
Luonnollista liikettä näyttöjen sijaan?
Christina Nurmi, Gymin toimitusjohtaja ja konseptin äiti, haluaa
kannustaa lapset luonnolliseen liikkeeseen ja nauttimaan uusien
taitojen oppimisesta. Ei taida olla lasta, joka ei nauttisi voimistelu- ja
parkour-tempuista. ”On asetettava lapsille rajat näyttöjen kanssa
hääräämiselle ja annettava mahdollisuus innostua liikkeestä. Se
kantaa pitkälle tulevaisuuteen ja luo pohjan terveelle elämälle”, sanoo
Christina, joka on myös suunnitellut Gymi Furniture –kalustesarjan ja
Vuoden
liikuntauote
–kisan
yleisöäänestyksen
voittajan
puolapuusängyn.
Gymin sijainti: Munkinmäentie 7, Into Wellnessin yhteydessä
Gymi Kirkkonummi-päivillä:
• Järjestötorilla LA 26.8. klo 10-15: temppurataa ja arvontaa
• AVOIMET OVET GYMILLÄ PE 25.8. klo 17-19, LA 26.8. klo 10-12 ja
SU 27.8. klo 17-19. Lisätietoa ja ilmoittautumiset avoimiin oviin:
www.gymi.fi
Lisätietoa:

Christina Nurmi
puh: +358 45 32 45 888, s-posti: christina@gymi.fi
www.gymi.fi
Facebook: Gymi Kirkkonummi
Instagram @gymi4all, Twitter @gymi4all

