
 

 

Koululiikunnanohjauksen maksuttomat koulujen 
yhteiskäyttövälineet 

- välineet ovat kaikkien liikuntaa opettavien opettajan varattavissa Timmi:n välityksellä 
- noudettavissa Veritakselta 

 
Aktiivisuusrannekesalkku 1 

- sis. 30 kpl aktiivisuusrannekkeita (Polar)+ 30 kpl sykevöitä 
- säilytetään toimistotilassa ei ulkovarastossa, joten ilmoita koululiki.ohjaajille varauksestasi 

 
Aktiivisuusrannekesalkku 2 

- sis. 30 kpl aktiivisuusrannekkeita (Polar) 
- säilytetään toimistotilassa ei ulkovarastossa, joten ilmoita koululiik.ohjaajille varauksestasi 

 
Hengenpelastuksen opetusvälinekassi (Actar 911 Patrol) 

- sis. 5 kpl ”elvytysnukkeja” (pää, keuhkot) 
- säilytetään toimistotilassa ei ulkovarastossa, joten ilmoita koululiik.ohjaajille varauksestasi 

 
KIN-BALL sisäkäyttöön* 

- halkaisija 120 cm 
- mukana sähkökäyttöinen pumppu + varasisuskumi 

 
KIN-BALL 1, soveltuu myös ulkokäyttöön* 

- halkaisija 120 cm 
- mukana sähkökäyttöinen pumppu + varasisuskumi 

 
KIN-BALL 2, soveltuu myös ulkokäyttöön* 

- halkaisija 120 cm 
- mukana sähkökäyttöinen pumppu + varasisuskumi 

 
KIN-BALL 3, soveltuu myös ulkokäyttöön* 

- halkaisija 100 cm 
- mukana sähkökäyttöinen pumppu + varasisuskumi 

 
OMINIKIN amerikkalainen jalkapallo 1* 

- pituus 50 cm, kevyt 
- mukana käsipumppu + varasisuskumi 

 
OMNIKIN amerikkalainen jalkapallo 2*  

- pituus 50 cm, kevyt 
- mukana käsipumppu + varasisuskumi 

 
OMNIKIN amerikkalainen jalkapallo 3*  

- pituus 50 cm, kevyt 
- mukana käsipumppu + varasisuskumi 

 
*Tähdellä merkityt välineet ovat pakkasjaksojen (huomioi yöpakkaset) aikana säilytyksessä toimistoti-
lassa, joten ko. aikana ilmoita koululiik.ohjaajille varauksestasi. 
 
Draivia kouluun golf-setti 

- sis. erilaisia mailoja (kovaa muovia) + lyöntialustoja + muovipalloja, tarratauluja 
 



 

 

Koulugolf-setti  
- sis. erilaisia rautamailoja, lyöntialustoja, ”puttausrengas” 

 
Slackline-kassi 

- sis. 3 kpl slackline -liinoja + puun suojauskankaita 
 
Tennismailat 

- 10 kpl 
 
Heittoväline-setti 

- sis. Harri the Hawk –keihäitä, turbokeihäitä, muovikiekkoja, muovimoukari 
 
FastScoop-setti 

- sis. 30 kpl kourumailoja, footbag-palloja n. 20 kpl, suojalaseja 20 kpl, maalitx2 
 
Frisbeegolf-setti 

- sis. siirrettäviä/koottavia metallirunkoisia koreja 6 kpl + erilaisia frisbeekiekkoja ainakin 30 kpl 
 
Kaupunkisota-setti 1 

- sis. tarraliivejä 10 kpl + palloja + mailoja 
 
Kaupunkisota-setti 2 

- sis. tarraliivejä 10 kpl + palloja + mailoja 
 
Lumikengät 

- 30 kpl kokoja S, M ja L 
 
Padel -mailat 

- kassi sisältää 8 kpl mailoja ja palloja, jotka koulut voivat noutaa käyttöönsä varattuaan Kupittaan 
padel -kentät oppilasryhmälleen 

- välineet ovat käytettävissä vain ja ainoastaan Kupittaan padel -kentällä 
 
Sumopaini-setti (pieni)* 

- sis. painialusta, 2 kpl pukuja, 2 kpl kypäriä, 2 kpl kaulasuojia 
 
Sumopaini-setti (keskikoko)* 

- sis. painialusta, 2 kpl pukuja, 2 kpl kypäriä, 2 kpl kaulasuojia 
 
Sumopaini-setti (iso)* 

- sis. painialusta, 2 kpl pukuja, 2 kpl kypäriä, 2 kpl kaulasuojia 
 
*Edellä tähdellä merkittyjen välineiden noudosta ja palauttamisesta sovittava erikseen koululiik.ohjaa-
jien kanssa. 

 
 

Liikuntapalveluista maksuttomasti lainattavat välineet 

- varattava soittamalla koululiikunnanohjaajille Pikita / 050 516 72 09 tai Harri / 050 590 74 62 
 
Puristusvoimamittari 3 kpl 
 
Sisäcurlingsetti x 2 kpl 



 

 

- sis. 8 heittokiveä + maalialusta + työntösauvat 2 kpl pyörätuolipelaajalle 
 
 

Kuljetusapu 

 
Sumopaini-settien kuljetukseen voidaan järjestää kuljetusapua, mikäli asiasta ilmoitetaan koululiikun-
nanohjaajalle (Pikita) vähintään viikkoa ennen varauksen alkua. Teemme kuljetuksissa yhteistyötä Turun 
Ammatti-instituutin logistiikkaopiskelijoiden ja opettajien kanssa. 
 
Lisätietoja välinelainauksesta koululiikunnanohjaajilta: 
Pikita Lempiäinen-Koponen, 050 516 72 09, p. pikita.lempiainen-koponen(at) turku.fi tai 
Harri Karjalainen, p. 050 590 74 62, harri.karjalainen(at)turku.fi 
 

Liikuntapaikoilla olevat koulujen yhteiskäyttövälinevarastot 

- välineitä ei saa viedä pois kyseisiltä liikuntapaikoilta 
- vapaasti oppilasryhmien käytettävissä ilman erillistä varausta 
 

Alfan liikuntakeskus 
- sijaitsee sisääntuloaulassa porttien sisäpuolella  
- liikunnanopettajilla on avain ko. välinekaappiin 
- sis. pöytätennismailoja n. 30 kpl (ei palloja), kuntonyrkkeilyhanskoja n. 30 kpl + pistehanskoja 2 

kpl, hyppynaruja 
 
Urheilupuisto 

- sijaitsee yläkentän pukuhuonerakennuksen takana 
- liikunnanopettajilla on avain ko. välinevarastoon 
- sis. keihäitä, kuulia, kiekkoja, muovisia moukareita, mittoja, tennismailoja, tennispalloja, fris-

beekiekkoja 
 
Kupittaan palloiluhalli 

- välinearkku sijaitsee lastauslaiturilla kylmässä sisätilassa  
- liikunnanopettajat tietävät lukon koodin  
- sis. koripalloja, lentopalloja, futsal-palloja, peliliivejä, salibandymailoja + palloja + maalivahdin 

varusteet, merkkikartioita, pallopumppuja 
- KIN-BALL + sähköinen pumppu (halkaisija 120 cm); säilytetään hallivalvojien tilassa 


