
Aitopilates® koulutus 

Aitopilates Studio   www.aitopilates.fi 
Tulliportinkatu 23   kati@aitopilates.fi 
70100 Kuopio  p. 044 – 3131 470 

 

Perusharjoittelu Aitopilates® koulutukseen on hyvä aloittaa vähintään puoli 
vuotta ennen ensimmäistä lähijaksoa. Ulkopaikkakuntalaiset harjoittelevat 
Katin kanssa Internetin kautta. Harjoittelun lisäksi opetellaan ymmärtämään 
klassista pilatesmetodia ja luodaan pohja koulutukselle. Ennen Reformer - ja 
mattopilates lähijaksoa suoritetaan näyttökoe ja se annetaan viimeistään 
kuukausi ennen lähijaksoa. Huomioithan, että voit 
antaa ensimmäisen näyttökokeen ilman harjoittelujaksoa, jos koet osaamisesi 
olevan sillä tasolla. Kokeen hyväksymisen jälkeen pääset osallistumaan 
lähijaksolle. Voit suorittaa näyttökokeen maksimissaan kaksi 
kertaa/lähijakso. Jos näytössä ilmenee puutteita, niin siinä tapauksessa voit 
jatkaa harjoittelua ja antaa näyttökokeen seuraavaan alkavaan koulutukseen.  

	

KOULUTUKSEN RAKENNE 

• Näyttökokeessa olevat liikesarjat toimivat kahden ensimmäisen 
lähijakson runkona. Varsinaisessa näyttökokeessa osaaminen näytetään 
liikesarjojen mustilla merkityillä liikkeillä. Voit varata näyttökokeen 
studion varausjärjestelmästä tai kati@aitopilates.fi. Näyttökokeiden 
liikesarjat voit ladata koulutussivulta.   

• Koulutuksen neljä lähijaksoa tulee suorittaa annetussa 
järjestyksessä. Lähijakson kesto on 10 tuntia ja se jaetaan kahdelle 
päivälle (pe-la). Jos estyt osallistumasta jollekin lähijaksolle, voit korvata 
sen henkilökohtaisella erikseen sovittavalla 8 tunnin koulutuspäivällä 
(hinta 1200€ + ALV). Jos tämä vaihtoehto ei ole mahdollinen, koulutus 
katsotaan peruuntuneeksi.  

• Opiskelija harjoittelee säännöllisesti ja keskimäärin koulutuksessa olevat 
harjoittelevat Katin ohjauksen alla noin 2x/viikko ja/tai tarpeen 
mukaan. Ulkopaikkakuntalaisten harjoittelevat Internet yksityis- ja/tai 
Aitopilates Online tunneilla.  



Aitopilates® koulutus 

Aitopilates Studio   www.aitopilates.fi 
Tulliportinkatu 23   kati@aitopilates.fi 
70100 Kuopio  p. 044 – 3131 470 

• Jos koulutettavan osaaminen ei edisty toivotulla tavalla, 
niin neljän lähijakson lisäksi suoritetaan ylimääräinen lähijakso ja sen 
ajankohta sovitaan erikseen*. 

 

KOULUTUKSEN HINTA 

• Näyttökoe 120€ (yht. 240€. Näyttökokeesta saa kirjallisen palautteen) 
• Lähijakson hinta 800€ + ALV (yht. 3200€ + ALV) 
• Muut tunnit studion hinnaston mukaisesti mm. säännölliset 

yksityistunnit 
• Mahdollinen ylimääräinen lähijakso 1000€ + ALV* 

Jos olet jo suorittanut koulutuksen, mutta haluat tulla kertaamaan 
lähijaksoille niin lähijakson hinta on 500€ + ALV.  

 

2020 KOULUTUKSEN LÄHIJAKSOT 

1. 21.-22.2.20: Reformer 
2. 15.-16.5.20: Mattopilates, Magic Circle, Wall Exercises, 2 x 4, Standing 

Arm Weights, Toe Corrector ja Hand Tens-o-meter. 
3. 21.-22.8.20: Cadillac & Guillotine, Neck Stretcher, Airplane Board ja Foot 

Corrector 
4. 30.-31.10.20: Electric-, Arm- ja Wunda Chair, Pedi Pole sekä Spine 

Corrector, Half - ja Ladder Barrel 

MUUTA: 

• Hakijalla tulee olla matkustusvalmius Kuopioon vähintään 4-6x vuodessa 
• Koulutus vaatii työtä, sitoutumista ja aktiivista harjoittelua 
• Koulutus vaatii mahdollisuutta harjoitella alkuperäisillä laitteilla 

osittain esim. Gratz. Jos et ole varma omien laitteiden soveltuvuudesta, 
ota yhteyttä Katiin.  
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• Aitopilates®koulutuksen yhteistyöstudiona toimii Pilates 
Power House Helsinki ja ohjaajana Eerika Tenhovuori. Voit mm. harjoitella 
ja valmistautua siellä näyttökokeeseen. Varsinaisen koulutuksen aikana 
harjoittelu tapahtuu Katin ohjauksessa.  Lisätietoja 
eerika.tenhovuori@pilatespowerhouse.fi 

 

 

 

 

 

 


