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NUORISO- JA 

LIIKUNTAPALVELUIDEN 

YHTEYSTIEDOT 
 
 

Toimisto 
    

Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi 
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi  
sähköpostit: etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi 

 

Henkilökunta 
 
 

Nuorisotoimenjohtaja   Vapaa-aikasihteeri   
Seppo Savikuja   Risto Rossi   
040-588 4925   040-753 8906  

 
 

Vapaa-aikapalveluiden suunnittelija  Toimistosihteeri 
Päivi Sorvari    Pia Kärkkäinen 
040-126 9625   040-126 9404  

 
 

Väestönsuojan valvoja Erityisryhmien liikunnanohjaaja 
Vesa Turunen Bea Söderholm 
0400-428218    040-563 4317 

 
 

Uimahallin liikunnanohjaajien esimies Terveysliikunnanohjaaja  
Oona Perälä   Susanna Malmström  
040-779 4971   040-561 2203 

     
 

Kirkkonummen uimahalli   Uinninvalvonta (vuorovaraukset) ja 
kassa 040-126 9412   uimahallin liikunnanohjaajat 
Gesterbyntie 41, Kirkkonummi  040-126 9415 tai 

uimahalli(a)kirkkonummi.fi 
   
   
   
 

 
www.facebook.com/Kirkkonummenliikuntapalvelut/ 
www.facebook.com/Kirkkonummen-uimahalli-Kyrkslätts-simhall 

 

http://www.facebook.com/Kirkkonummenliikuntapalvelut/
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YLEISTÄ 
 

Ohjatun toiminnan kaudet ja vakuutus 
 

Ohjattua toimintaa on 1.9.-10.12.2017 ja 8.1.-31.5.2018. Toiminta on tauolla koulujen lomien sekä 

liikunnanohjaajien yhteisen koulutuspäivän vuoksi seuraavasti; 19.- 20.10.2017, 19.–25.2.2018, 

26.2.2018 ja 10.5.2018. Kesäkauden ohjelmasta tiedotamme erikseen. Mikäli ryhmä peruuntuu ohjaajan 

sairastumisen tai liikuntapalveluista johtumattomien syiden (juhlapyhät, urheilukilpailut yms.) vuoksi, 

ilmoitetaan siitä mahdollisuuksien mukaan liikuntapaikalla ja asiakkaalle lähetettävällä tekstiviestillä. 

Yksittäisiä peruutuksia ei korvata. Muutokset kurssitarjonnassa ovat mahdollisia. Kauden alettua vapaita 

paikkoja voi katsella ja varata Hellewistä tai tiedustella puhelimitse 040-126 9404, 040-126 9625. 

Ryhmäläisemme ovat vakuutettuina Kirkkonummen kunnan vakuutusturvan mukaisesti. Suosittelemme, 

että jokaisella liikkujalla on oma vakuutus.  

 

Ilmoittautuminen ja peruuttaminen 

 
Liikuntakursseille ilmoittautuminen on sitova ja sen voi peruuttaa 14 päivää ilmoittautumisen jälkeen 

soittamalla toimistollemme p.040-1269404 tai p.040-1269625. Tämän jälkeen kurssin voi peruuttaa 

lääkärintodistuksella, muutoin veloitamme täyden osallistumismaksun.  

 

Ilmoittautuminen kurssitunnuksilla oleviin ryhmiin tiistaina 22.8. klo 9.00 alkaen sähköiseen 

ilmoittautumisjärjestelmään Hellewiin osoitteessa www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/ tai soittamalla 

numeroihin 040-1269404, 040-5612203, 040-5634317, 040-7794971. Emme ota vastaan tekstiviestillä tai 

vastaajaviestillä jätettyjä ilmoittautumisia.  

 

Työikäisten jumppakortilla toimiviin ryhmiin ei erillistä ilmoittautumista, tehouppista lukuun ottamatta, johon 

ilmoittautuminen viikko etukäteen uinninvalvontaan p.040-1269415.  

 

Maksut ja laskuttaminen 
 

Hinnat on mainittu esitteessä. Uimahallilla toimivat ryhmät maksetaan uimahallin kassalle. Asiakas tuo 

kuitin ryhmän ohjaajalle. Veikkolassa ja Masalassa toimivat ryhmät laskutetaan. Lasku lähetetään 

asiakkaalle postitse. Vertaisohjaajien ohjaamat ryhmät, aamuvirkkujen vesijumpat sekä Arki liikkeelle! 

Lyhytkurssit ovat maksuttomia. Vesiliikuntaryhmiin osallistuttaessa maksetaan uimahallin 

sisäänpääsymaksu. 

 

Työikäisten jumppakortti 
 

Jumppakortti on sarjakortti (10, 16 tai 32 krt), jolla voit osallistua esitteessä erikseen merkittyihin ryhmiin. 

Aina ennen jumppaan menoa kassa rei’ittää kortistasi käynnin ja saat jumpparannekkeen, jonka ohjaaja 

kerää jumpan jälkeen. Sarjakortilla toimiviin ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, tehouppista lukuun 

ottamatta. Vesiliikuntaryhmiin osallistuessa on maksettava uimahallin sisäänpääsymaksu.  

 

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/
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ARKI LIIKKEELLE! 
 

LiikuntaINFO 
 

Kaipaisitko virkistystä arkeesi? Parempaa kuntoa ja terveyttä? Oletko harkinnut liikunnan 

aloittamista? Tule keskustelemaan terveysliikunnanohjaajan kanssa. Palvelu on maksuton.  

Tavoitteena on antaa tietoa terveysliikunnan suosituksista, liikunnan vaikutuksista sekä eri tahojen 

liikuntatarjonnasta. Varaa aika henkilökohtaiseen keskusteluun puhelimitse p. 040-561 2203 arkipäivisin. 

Mikäli puheluun ei vastata, jätä viesti vastaajaan. Vastaanotto uimahallilla.  

 

 

70+ liikuntakortti 
 

Senioriliikuntakortti kannustaa itsenäiseen liikuntaan ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. 70 vuotta täyttäneille 

kirkkonummelaisille liikuntalautakunta tarjoaa maksuttoman liikuntakortin, joka oikeuttaa Kirkkonummen 

uimahallin ja kuntosalin vapaan käytön kerran päivässä. Kortti lunastetaan uimahallin kassalta, 

henkilöllisyys on todistettava. 

 

 

Erityisuimakortti 
 

Erityisuimakortti on uimahallin vuosikortti, jonka tavoitteena on aktivoida vammaisia ja pitkäaikaissairaita 

omatoimisen liikunnan pariin liikuntalautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan. Lisätietoa saa vapaa-

aikapalveluiden suunnittelijalta p.040-1269 625. Kortin hinta vuonna 2017 on 66€ + mahdollinen sarjakortin 

lunastusmaksu 4€ ja se on voimassa yhden (1) vuoden ostopäivästä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 5 ~ 
 

HINNAT JA TASOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINNAT 
 

VESILIIKUNTA 

Kurssitunnuksella olevat ryhmät 55€/vuosi tai 35€/kausi + uimahallin sisäänpääsymaksu 

SISÄLIIKUNTA 

Kurssitunnuksella olevat ryhmät 45€/vuosi tai 30€/kausi 

TYÖIKÄISTEN JUMPPAKORTTI 

Kertamaksu 4€ 

10 krt 35€ 

16 krt 51€ 

32 krt 85€ 

+ uimahallin sisäänpääsymaksu vesiliikuntaan osallistuttaessa 

 

LIIKUNTARYHMISSÄ KÄYTETTÄVÄT TASOT 

Valitse itsellesi taso, joka vastaa tämänhetkistä kuntoasi. 

Taso1: Hyväkuntoisille tarkoitettua liikuntaa. 

Taso 2: Liikuntaa jonkin verran harrastaneelle, hieman rauhallisempaa 

liikuntaa kuin taso 1.  

Taso 3: Toimintakyky heikentynyt, sovellettua liikuntaa.  

Taso 4: Toimintakyvyssä huomattavia rajoituksia. Tunti on hidastempoinen ja 

oman avustajan käyttäminen mahdollista. 
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Maanantai 

 9.00-9.45 SENIORISÄPINÄT TERAPIA-ALTAASSA (301), taso 1-2  terapia-allas 

10.00-11.00 SENIOREIDEN KUNTOSALIHARJOITTELU (251) taso 2  uimahalli, kuntosali 

12.30-13.15    TULES –VESIJUMPPA (302), taso 3   terapia-allas, VIP-tila 

12.30-13.30 VEIKOT VETREIKS (201), taso 2-3   uimahalli, alasali 

14.30-16.00 SENIOREIDEN KUNTOSALIHARJOITTELU (252), taso2-3 Veikkolan koulu, kuntosali 

 

Tiistai 

10.00-10.45 VEDESTÄ VIRKEYTTÄ AIKUISILLE KEHITYSVAMMAISILLE (351) terapia-allas, VIP-tila 

10.00-11.00 SENIORIJUMPPA (202), taso 1   uimahalli, alasali 

11.15-12.00 NEURO –VESIJUMPPA (303), taso 4   terapia-allas, VIP-tila 

12.30-13.15 KEVENNETTY VESIJUMPPA (304), taso 3   terapia-allas 

13.30–15.00 SENIOREIDEN KUNTOSALIHARJOITTELU (253), taso 2-3  Masala, LTS Center 

14.00-14.45 SENIORISÄPINÄT SYVÄSSÄ VEDESSÄ (320), taso 1   iso allas, syvä osa 

   

Keskiviikko 

9.15-10.00 LIIKUNTARAJOITTEISTEN VESIJUMPPA (305), taso 4  terapia-allas, VIP-tila 

 (Huom! Ohjaaja avaa oven halliin klo. 9.00)  

10.30–11.15 SENIORISÄPINÄT VESIJUMPPA (321), taso 1  iso allas, matala osa 

11.00–12.00 LEIDIJUMPPA (203), taso 2-3   uimahalli, alasali  

11.30–12.15 SENIORISÄPINÄT VESIJUMPPA (322), taso 1  iso allas, matala osa 

12.00-12.45 KEVENNETTY VESIJUMPPA (306), taso 3   terapia-allas 

14.00-14.45 STARTTIVESIJUMPPA (307), taso 2-3   terapia-allas, VIP-tila 

 

Torstai 

10.00-11.00 SENIOREIDEN KUNTOSALIHARJOITTELU (254), taso 2  uimahalli, kuntosali 

10.30-11.15 AURINKOA ARKEEN – VESIJUMPPA (308), taso 2-3  terapia-allas, VIP-tila 

13.00-14.00 TANSSIJUMPPA - VAHVA KESKIVARTALO (204), taso 2-3 uimahalli, alasali 

14.00–15.30 SENIOREIDEN KUNTOSALIHARJOITTELU (255),taso 2-3  Masala, LTS Center 

 

Perjantai 

9.45-10.30 SENIORISÄPINÄT VESIJUMPPA (323), taso 1   iso allas, matala osa 

10.30-11.15 TUOLIJUMPPA (205), taso 3    Veikkolan nuorisotila 

11.00-12.00 SENIORICORE (206), taso 1    uimahalli, yläsali 
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SENIORIRYHMIEN TUNTIKUVAUKSET 
 

VESILIIKUNTA 
 
SENIORISÄPINÄT 
Hyväkuntoisille senioreille tarkoitettua vesijumppaa, 
joka edistää kehonhallintaa, tasapainoa sekä 
vahvistaa lihasvoimaa. Seniorisäpinäjumppia on ison 
altaan matalassa ja syvässä vedessä sekä terapia-
altaassa. Taso 1. 
 
KEVENNETTY VESIJUMPPA 
Tasapainoa ja lihasvoimaa edistävää vesijumppaa. 
Tämä ryhmä soveltuu sinulle, joka aloittelet liikuntaa 
tai olet kuntoutumassa 
loukkaantumisesta/leikkauksesta, mutta pystyt 
liikkumaan omatoimisesti. Taso 3. 
 
TULES-VESIJUMPPA 
Tuki- ja liikuntaelinsairaiden vesijumppa (esim. reuma, 
fibro, nivelrikko, osteoporoosi yms.), joka edistää 
tasapainoa, lihasvoimaa ja liikkuvuutta. Taso 3. 
 
AURINKOA ARKEEN –VESIJUMPPA 
Kohderyhmänä mielenterveyskuntoutujat. Lihasvoimaa 
ja tasapainoa edistävä tunti. Taso 2-3. 

 
NEURO-VESIJUMPPA 
Vesijumppa on tarkoitettu lihas- tai neurologista 
sairautta sairastaville henkilöille (esim. MS, Parkinson, 
CP). Jumppa edistää tasapainoa, lihasvoimaa, lisää 
liikkuvuutta ja rentoutta. Taso 4.  
 
VEDESTÄ VIRKEYTTÄ AIKUISILLE 
KEHITYSVAMMAISILLE 
Tunnin aikana vesijumppaa 15-30 min, jossa 
tavoitteena on edistää liikkuvuutta ja tasapainoa. 
Tukihenkilön mukanaolo vedessä on suotavaa. 
Edistyneemmät uimarit uivat myös isossa altaassa. 
 
LIIKUNTARAJOITTEISTEN VESIJUMPPA 
Tarkoitettu henkilöille, joilla on liikkumisessa laaja-
alaisesti rajoituksia tai vaikeuksia. Tukihenkilön 
mukanaolo vedessä on suotavaa. Voimistelun 
tavoitteena on vahvistaa lihaskuntoa, edistää 
liikkuvuutta, lisätä rentoutta ja tuottaa iloa. Tukihenkilö 
saa kassalta uimakortin veloituksetta jokaiselle kerralle 
erikseen. Taso 4. 

 

SALILIIKUNTA 
 
 
 
SENIORIJUMPPA 
Kuntojumppaa, joka sisältää toimintakykyä ylläpitäviä 
lihaskuntoliikkeitä ja liikkuvuutta edistäviä venytyksiä. 
Taso 1.  
 
SENIOREIDEN KUNTOSALIHARJOITTELU 
Tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn kykeneville. 
Tavoitteena lihaskunnon ylläpitäminen sekä 
vahvistaminen. Ohjattu alkulämmittely ja 
loppuvenyttely. Osa liikkeistä tehdään lattiatasolla. 
Taso 2 ja taso 2-3.  
 
SENIORICORE 
Tunti, jossa keskitytään keskivartaloon, tukilihaksiin 
sekä kehonhallintaan. Sopii niin aloittelijoille kuin jo 
liikuntaa harrastaneelle. Taso 1-2. 
 
VEIKOT VETREIKS 
Miehille suunnattu ryhmä, jossa tehdään erilaisia 
lihaskunto-, tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia sekä 
venyttelyä. Lihaskuntoliikkeet ja venyttely tehdään 
pääasiassa lattiatasolla. Taso 2-3.   

 
 
  
LEIDIJUMPPA 
Lihaskunto-, tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia 
sekä venyttelyä. Lihaskuntoliikkeet ja venyttely 
tehdään pääasiassa lattiatasolla. Taso 2-3. 
 
TUOLIJUMPPA 
Sopii senioreille, liikuntarajoitteisille tai liikuntaa vähän 
harrastaneille. Jumpassa käytetään tuolia sekä 
välineenä että tukena. Esteetön pääsy pyörätuolilla tai 
muulla apuvälineellä. Taso 3. 
 
TANSSIJUMPPA - VAHVA KESKIVARTALO 
Ei tarvitse aikaisempaa tanssituntemusta eikä 
tanssiparia. Tunnin rakenne; n. 30 min tanssia (mm. 
valssi, humppa, jenkka, tango, jive, rock, polkka, salsa, 
cha-cha, rivitanssi), n.20 min keskivartalon 
vahvistusta, n.10 min venyttelyä tai rentoutusta. Taso 
2-3.

 



~ 8 ~ 
 

 

 

 

 
KAUSIMAKSULLISET RYHMÄT 

Maanantai 
12.30-13.15    TULES –VESIJUMPPA (302), taso 3   terapia-allas, VIP-tila 

Tiistai 
10.00-10.45 VEDESTÄ VIRKEYTTÄ AIKUISILLE KEHITYSVAMMAISILLE (351) terapia-allas, VIP-tila 
11.15-12.00 NEURO –VESIJUMPPA (303), taso 4   terapia-allas, VIP-tila 

12.30-13.15 KEVENNETTY VESIJUMPPA (304), taso 3   terapia-allas 

16.45-17.45 LIIKKEELLE! TOIMINNALLINEN (100), taso 2-3  Masala, LTS Center, Petoluola 
18.30-19.15 XXL-VESIJUMPPA (324), taso 2   iso allas, matala osa 

 
Keskiviikko 
9.15-10.00 LIIKUNTARAJOITTEISTEN VESIJUMPPA (305), taso 4  terapia-allas, VIP-tila 

 (Huom! Ohjaaja avaa oven halliin klo. 9.00)  

14.00-14.45 STARTTIVESIJUMPPA (307), taso 2-3   terapia-allas, VIP-tila 

 
Torstai 
10.30-11.15 AURINKOA ARKEEN-VESIJUMPPA (308), taso 2-3  terapia-allas, VIP-tila 
17.45-19.00 LIIKKEELLE! KUNTOSALISTARTTI (101), (102), taso 2-3  Masala, LTS Center 
18.30-19.15 LIIKKEELLE! VESIJUMPPA (325), taso 3   iso allas, matala osa 

 

TYÖIKÄISTEN JUMPPAKORTTIRYHMÄT 

Myös 4€ kertamaksulla!  
Maanantai 
16.15-17.00 TEHOVESIJUMPPA, taso 1    iso allas, matala osa 
18.45-19.45 LIIKKEELLE! VOIMA, taso 2    uimahalli, alasali 

 
Tiistai 
16.45-17.45 LIIKKEELLE! CORE, taso 2    uimahalli, yläsali 
19.30-20.15 TEHOVESIJUMPPA, taso 1    iso allas, matala osa 
 
Keskiviikko 
18.45-19.45 LIIKKEELLE! TEEMA, taso 2    uimahalli, alasali 
 

Torstai 
19.30-20.15 TEHOVESIJUMPPA SYVÄSSÄ VEDESSÄ, taso 1  iso allas, syvä osa  

 
Lauantai 
10.30-11.15 TEHOVESIJUMPPA, taso 1    iso allas, matala osa 
11.30-12.05 TEHOUPPIS, taso 1 (ilmoittaudu uinninvalvontaan)  iso allas, matala osa 
 
Sunnuntai 
10.30-11.15 TEHOVESIJUMPPA SYVÄSSÄ VEDESSÄ, taso 1  iso allas, syvä osa 
11.30-12.05 TEHOUPPIS, taso 1    iso allas, matala osa 
13.30-14.05 AQUAHIIT, taso 1    iso allas, matala osa 
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TYÖIKÄISTEN RYHMIEN TUNTIKUVAUKSET 
 

VESILIIKUNTA 
 
AQUAHIIT 
Tehokas intervallivesijumppa, jossa on rankkoja 
sykettä nostavia osuuksia. Taso 1. 
 
TEHOUPPIS 
Tehokas uppotrampoliinijumppa vedessä. Vaikuttaa 
erityisesti ala- ja keskivartalon lihaksistoon.  
Taso 1. 
 
TEHOVESIJUMPPA 
Vauhdikas vesijumppa, joka edistää kehonhallintaa, 
tasapainoa sekä vahvistaa lihasvoimaa. 
Tehovesijumppia on ison altaan sekä matalassa että 
syvässä osassa. Taso 1 
 
XXL-VESIJUMPPA  
Vesijumppaa henkilöille, joilla on huomattavan 
ylipainon (BMI > 30) vuoksi terveydellisiä ongelmia. 
Kehonhallintaa ja lihasvoimaa edistävä tunti.  
Taso 2. 
 
LIIKKEELLE! VESIJUMPPA 
Reipasta vesijumppaa, joka edistää kehonhallintaa ja 
tasapainoa sekä kehittää lihasvoimaa. Kohderyhmänä 
henkilöt, jotka liikkuvat terveyteensä nähden liian 
vähän tai säännöllisestä liikkumisesta on aikaa. Taso 
3. 
 
KEVENNETTY VESIJUMPPA 
Tasapainoa ja lihasvoimaa edistävää vesijumppaa. 
Tämä ryhmä soveltuu sinulle, joka aloittelet liikuntaa 
tai olet kuntoutumassa 
loukkaantumisesta/leikkauksesta, mutta pystyt 
liikkumaan omatoimisesti. Taso 3. 
 
 
 

 
STARTTIVESIJUMPPA 
Kohderyhmänä ylipainoiset ja vähän liikkuneet.  
Lihasvoimaa ja tasapainoa edistävä tunti. Taso 2-3. 
 
TULES-VESIJUMPPA 
Tuki- ja liikuntaelinsairaiden vesijumppa (esim. reuma, 
fibro, nivelrikko, osteoporoosi yms.), joka edistää 
tasapainoa, lihasvoimaa ja liikkuvuutta. Taso 3. 
 
NEURO-VESIJUMPPA 
Vesijumppa on tarkoitettu lihas- tai neurologista 
sairautta sairastaville henkilöille (esim. MS, Parkinson, 
CP). Jumppa edistää tasapainoa, lihasvoimaa, lisää 
liikkuvuutta ja rentoutta. Taso 4. 
 
LIIKUNTARAJOITTEISTEN VESIJUMPPA 
Tarkoitettu henkilöille, joilla on liikkumisessa laaja-
alaisesti rajoituksia tai vaikeuksia. Tukihenkilön 
mukanaolo vedessä on suotavaa. Voimistelun 
tavoitteena on vahvistaa lihaskuntoa, edistää 
liikkuvuutta, lisätä rentoutta ja tuottaa iloa. Tukihenkilö 
saa kassalta uimakortin veloituksetta jokaiselle kerralle 
erikseen. Taso 4. 
 
AURINKOA ARKEEN –VESIJUMPPA 
Kohderyhmänä mielenterveyskuntoutujat. Lihasvoimaa 

ja tasapainoa edistävä tunti. Taso 2-3. 
 
VEDESTÄ VIRKEYTTÄ AIKUISILLE 
KEHITYSVAMMAISILLE 
Tunnin aikana vesijumppaa 15-30 min, jossa 
tavoitteena on edistää liikkuvuutta ja tasapainoa. 
Tukihenkilön mukanaolo vedessä on suotavaa. 
Edistyneemmät uimarit uivat myös isossa altaassa. 

SALILIIKUNTA 
 
LIIKKEELLE! TEEMA 
Tunti, jossa treenataan monipuolisesti eri 
liikuntateemoin. Kohderyhmänä henkilöt, jotka liikkuvat 
terveyteensä nähden liian vähän tai säännöllisestä 
liikkumisesta on aikaa. Taso 2. 
 
LIIKKEELLE! VOIMA 
Tunti, jossa keskitytään lihaskunnon ylläpitämiseen. 
Kohderyhmänä henkilöt, jotka liikkuvat terveyteensä 
nähden liian vähän tai säännöllisestä liikkumisesta on 
aikaa. Taso 2. 
 
LIIKKEELLE! CORE 
Tunti, joka sopii aloittelijoille sekä aktiiviliikkujille. 
Jumpassa edistetään kehon liikkuvuutta, tasapainoa 
sekä keskivartalon hallintaa. Taso 1-2. 

 
LIIKKEELLE! TOIMINNALLINEN 
Ryhmässä tehdään kiertoharjoitteluna omaan tahtiin 
erilaisia toiminnallisia harjoitteita. Opit käyttämään 
kehoasi monipuolisesti ja saat vinkkejä omatoimiseen 
liikkumiseen. Kohderyhmänä henkilöt, jotka liikkuvat 
terveyteensä nähden liian vähän tai säännöllisestä 
liikkumisesta on aikaa. Taso 2-3. 
 
LIIKKEELLE! KUNTOSALISTARTTI 
Kuntosaliharrastusta aloittelevien työikäisten ryhmä. 
Ohjaaja opastaa laitteiden käytössä ja opettaa 
tekemään liikkeet oikein. Tavoitteena omatoiminen 
kuntosaliharrastus. Kohderyhmänä henkilöt, jotka 
liikkuvat terveyteensä nähden liian vähän tai 
säännöllisestä liikkumisesta on aikaa. Taso 2-3. 
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MAKSUTTOMAT VESIJUMPAT 
 
Herätä kehosi rennolla, mutta tehokkaalla 35 minuuttisella vesijumpalla. Mukaan pääset pelkällä uimahallin 
sisäänpääsymaksulla! Taso 1-2. 
 
 
Tiistai 
06.30-07.05  AAMUVIRKKUJEN VESIJUMPPA, taso1-2 iso allas, matala osa 
07.30-08.05  AAMUVIRKKUJEN VESIJUMPPA, taso1-2 iso allas, matala osa 
 
Torstai 
06.30-07.05  AAMUVIRKKUJEN VESIJUMPPA, taso1-2 iso allas, matala osa 
07.30-08.05  AAMUVIRKKUJEN VESIJUMPPA, taso1-2 iso allas, matala osa 
 
Perjantai 
07.30-08.05  AAMUVIRKKUJEN SYVÄVESIJUMPPA, taso1-2 iso allas, syvä osa 
 

 

LASTEN JA NUORTEN RYHMÄT 
 

Huom! Kurssitunnuksella oleviin ryhmiin ilmoittautuminen! 
 
Maanantai 
15.00-16.00 MOTO-kerho, pojat   Kirkkoharjun koulu 
17.30-18.15 ERITYISLASTEN ALKEISUIMAKOULU (216), (217) terapia-allas, VIP-tila 
18.30-19.15 ERITYISLASTEN / NUORTEN  

JATKOUIMAKOULU (218), (219)  iso allas, rata 6, VIP-tila 
 
Tiistai 
15.00-16.00 MOTO-kerho    Masalan koulu, liikuntasali 
 
Keskiviikko 
9.45-10.30 TEMPPUTOHINAT   Papinmäki 
15.00-16.00 MOTO-kerho, tytöt   Kirkkoharjun koulu 
 
Torstai 
16.00-17.00 TYTTÖJEN PETORYHMÄ, 7-9 lk. (214)  Masala, LTS Center, Petoluola 
 
Perjantai 
9.45-10.15 SHERBORNE   Veikkolan nuorisotila 
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LASTEN JA NUORTEN RYHMIEN TUNTIKUVAUKSET 
 
ERITYISLASTEN ALKEISUIMAKOULU 
Erityistukea tarvitsevien lasten alkeisuimakoulu alkaen 
4-vuotiaille. Tarkoitettu max.10 metriä uiville lapsille. 
Tavoitteena veteen totuttelu ja uinnin alkeiden opettelu 
sekä yksilöllisen uimataidon vahvistaminen. 
Tukihenkilö vedessä välttämätön. Tukihenkilö saa 
kassalta uimakortin veloituksetta jokaiselle kerralle 
erikseen.  
 
ERITYISLASTEN/ -NUORTEN JATKOUIMAKOULU 
Tarkoitettu erityistukea tarvitseville lapsille/nuorille, 
jotka osaavat uida itsenäisesti väh. 25m isossa 
altaassa sekä uskaltavat laittaa kasvot veteen. 
Yksilöllistä harjoittelua tukihenkilön kanssa. 
Tukihenkilöä suositellaan ainakin ensimmäisillä 
kerroilla. Uimaopettajan kanssa voi kauden aikana 
keskustella tukihenkilön tarpeellisuudesta. 
 
MOTO-KERHO 
Kutsukerho koulun terveydenhoitajan kautta. 
Monipuolinen liikuntatuokio, jossa liikutaan sekä sisällä 
että ulkona ja kokeillaan eri liikuntalajeja. Opitaan 
tuntemaan ja käyttämään omaa kehoa ja oivalletaan 
omat vahvuudet, sosiaalisia taitoja unohtamatta. 
Tavoite on herättää kiinnostusta itsenäiseen 
liikkumiseen sekä tuottaa iloa ja onnistumista. 
Osallistujien toiveita liikuntatuokion sisällöstä 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. 

 
 
 
TEMPPUTOHINAT 
Kutsukerho Papinmäen ala-koulun opettajien kautta. 
Monimuotoinen liikuntatuokio, jossa harjoitellaan 
kehon hallintaa ja sen hahmottamista tilassa, 
käsitteiden ymmärtämistä, kuuntelemisen taitoa sekä 
ryhmätyöskentelyä.  
 
TYTTÖJEN PETORYHMÄ 
Vuosiluokkien 7-9 tytöille tarkoitettu ryhmä, jossa 
kiertoharjoitteluna tehdään erilaisia toiminnallisia 
harjoitteita oman kunnon mukaan ja omassa tahdissa. 
Taso 2-3. 
 
SHERBORNE 
Yhteistyössä varhaiskasvatuksen / laaja-alainen 
lastentarhanopettajan / Veikkolan päiväkotien kanssa. 
Monipuolinen liikuntatuokio yhdessä 
lastentarhaopettajien kanssa jotka myös toimivat 
tarvittaessa tukihenkilönä. Keskeisessä asemassa on 
kehon hallinta ja sen hahmottaminen tilassa, 
käsitteiden ymmärtäminen ja kehon osien 
nimeäminen, kuuntelemisen taito sekä 
ryhmätyöskentely. Tuottaa iloa ja onnistumisia! 

ARKI LIIKKEELLE! Maksuttomat lyhytkurssit 
Huom! Ilmoittautuminen liikuntapalveluihin! 

 
SAUVAKÄVELYKURSSI, taso 1   
Torstaisin klo 11.30-12.30 
Kurssi 1) 7.9-28.9.2017 (401) Kurssi 2) 26.4.-24.5.2018 (Huom! EI 10.5.) (402) 
Opi sauvakävelemään oikein ja tehokkaasti. Sauvakävelystä kiinnostuneille henkilöille tarkoitettu lyhytkurssi. Yhteiset 
alkulämmittelyt ja loppuvenyttelyt ulkona. Lähtö uimahallin pääovien edestä. Säänmukaiset liikuntavarusteet ja 
juomapullo mukaan! Mahdollisuus lainata sauvat.  
 
TASAPAINOILLEN VARMEMMAKSI –KURSSI (403), taso 2-3   
Torstaisin klo 11.30-12.30 5.10.-7.12.2017 (Huom! EI 19.10.) 
Kurssilla tehdään erilaisia tasapainoharjoitteita ja lisäksi vahvistetaan alaraajoja ja keskivartalon tukilihaksia yhdessä 
jumpaten. Kurssin tavoitteena on oppia itsenäisesti vahvistamaan ja ylläpitämään omaa tasapainoa kaatumisriskin 
vähentämiseksi. Lihaskuntoharjoitteita tehdään seisoen ja lattiatasolla. Kurssi sopii henkilöille, joiden tasapaino on jo 
hieman heikentynyt. Ei apuvälineitä käyttäville. Uimahallin alasali. 
 
RYHTIÄ ELÄMÄÄN-KURSSI (404), taso 2 
Torstaisin klo 11.30-12.30 11.1.-15.2.2018 
Tule aloittamaan vuosi 2018 aktiivisesti yhdessä jumpaten! Ryhtiä elämään-kurssilla keskitytään erityisesti niska-
hartiaseudun alueeseen ja tehdään ryhtiä parantavia lihaskuntoharjoitteita. Tarkoituksena on antaa yhdessä liikkuen 
kurssilaisille vinkkejä itsenäiseen ryhdin parantamiseen. Lihaskuntoharjoitteita tehdään erilaisia välineitä käyttäen 
seisoen ja lattiatasolla. Yhteiset alkulämmittelyt ja loppuvenyttelyt. Uimahallin alasali. 
 
VESIJUOKSUKURSSI (405), taso 1 Huom! Uimahallin sisäänpääsymaksu.    
Torstaisin klo 11.30-12.15 1.3.-29.3.2018  
Kurssilla vesijuostaan yhdessä ja samalla harjoitellaan oikeaa ja ergonomista vesijuoksutekniikkaa. Tarkoituksena 
myös ideoida erilaisia tapoja, joilla tuoda vesijuoksuun vaihtelua. Kurssi sopii vasta-alkajille. Uimahalli, iso allas.   
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VERTAISOHJAAJIEN RYHMÄT 
 
Ryhmiä ohjaa liikuntapalveluiden kouluttamat vapaaehtoiset vertaisohjaajat. 
 
Avainasemassa on iloinen tekeminen ja rento yhdessäolo. Liikuntamuodot ovat helppoja. Mukaan toimintaan 
ovat tervetulleita kaikenikäiset ja -kuntoiset naiset ja miehet. Maksuton toiminta, ilmoittautuminen 
liikuntapalveluihin. 
 
Tiistai 
08.00-09.30 SENIOREIDEN KUNTOSALI (500)   Veikkolan koulu  
    
Keskiviikko ja perjantai   Huom! Ryhmät kokoontuvat 2 kertaa viikossa. 
12.00–13.30 LIHASKUNTOJUMPPA, VOIMAA JA KESTÄVYYTTÄ ARKEEN   
 (ryhmä 1) (501)    uimahalli, alasali 
14.00–15.30 LIHASKUNTOJUMPPA, VOIMAA JA KESTÄVYYTTÄ ARKEEN  
 (ryhmä 2) (502)    uimahalli, alasali 
        
Torstai 
10.00-11.00 SAUVAKÄVELY / KÄVELY (503)  Kokoontuminen: Veikkolan nuorisotila 
 
14.30–16.00 SENIOREIDEN KUNTOSALI (504)   Veikkolan koulu 
  
Perjantai 
14.00-14.45 TUOLIJUMPPA (505)    Palvelukeskus  
18.00-19.00 TANSSITUOKIO KEHITYSVAMMAISILLE (506)  Työkeskus  
  
11.8., 1.9., 22.9., 13.10., 3.11., 24.11., 8.12.  
(kevään 2018 päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin asiakkaille) 
  
Lisätietoja antaa vertaisohjaaja, Sari Paajanen puh. 050-3372055 
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KOULUTUSKURSSIT 
 
 

SINUSTAKO VERTAISOHJAAJA TAI VERTAISOHJAAJAPARI? 
 
Vertaisohjaajakurssin tavoitteena on lisätä palvelutarjontaa kunnassa Sinun avullasi. Tarkoitus, että ainakin 
kahdella ohjaajalla olisi vetovastuu samasta tunnista. 
 
Tuntien tarkoitus on olla ”helppoa ja hauskaa yhdessäoloa”. Sinulla saa mielellään olla oma liikuntamuoto 
jo mielessä, jota kurssin jälkeen ryhdyt omatoimisesti ohjaamaan esim. sauvakävely, tuolijumppa, 
salijumppa, tanssi, venyttely yms. 
 
Kurssin aikana tutustut ohjaajan rooliin sekä miten käytät musiikkia ja välineitä ohjauksessa. Tutustumme 
kurssin aikana monipuolisesti eri liikuntamenetelmiin sekä saat paljon käytännön harjoittelua. Maksuton 
kurssi koostuu sekä teoriaosuudesta että käytännön harjoituksista.  
 
Kauden aikana sinulla on tukenasi kunnan oma liikunnanohjaaja. Sitoutumalla ohjaajaksi saat 
maksuttoman kurssipaikan koko vuodeksi liikuntapalveluiden ohjaamissa ryhmissä.  
 
Infoa vertaisohjaajatoiminnasta antaa erityisryhmien liikunnanohjaaja Bea Söderholm, 
beatrice.soderholm@kirkkonummi.fi  tai puh. nro. 040-563 4317, puh. aika to. 9.30-10.30, muina aikoina 
voit jättää viestin ja yhteystietosi.   
 

 
KURSSIEN AIKATAULUT 

 
 

SYKSY 2017    KEVÄT 2018 
 

Perjantaisin klo. 13.00 – 15.00  Perjantaisin klo.13.00 – 15.00  
kurssi 1) 6.10. – 10.11. (EI 20.10.)  kurssi 1) 19.1. – 16.2. 
kurssi 2) 17.11. – 15.12.   kurssi 2) 9.3. – 13.4. (EI 30.3.) 
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SYYSRETKI PE 20.10.2017 
Syysretkellä menemme vaeltamaan Nuuksioon. Tutustumme ja nautimme monimuotoisesta luonnosta. 
Nautimme nuotion äärellä omista eväistä. Retki on tarkoitettu hyväkuntoisille aikuisille ja lapsille. Retken 
kesto n. 5 tuntia. Säänmukainen varustus, hyvät jalkineet ja omat eväät. Tarkempi aikataulu tarkentuu 
myöhemmin. Kimppakyyti. Maksuton. Ilmoittautuminen! 
 
SENIOREIDEN KESÄRETKI MA 4.6.2018 
Kokopäiväinen retki, jossa yhdistyy sekä kulttuuri, hyvä ruoka ja leppoisaa yhdessäoloa. Bussikuljetus. 
Retken määränpää ja aikataulu tarkentuvat kevään 2018 aikana. Maksullinen. Ilmoittautuminen! 
 
KEHITYSVAMMAISTEN OLYMPIALAISET, URHEILUKENTÄLLÄ TO 7.6.2018 
Leikkimielistä kisailua keskustan urheilukentällä klo. 10-12. Kaikki voivat osallistua, oma avustaja mukaan, 
jos omatoiminen liikkuminen tuottaa vaikeuksia. Kokoonnumme klo. 10.00, jolloin alkuverryttely. Liikumme 
pienissä ryhmissä eri pisteitä joissa erilaisia tehtäviä. Säänmukainen varustus, hyvät jalkineet ja juomapullo 
mukaan. Maksuton. Ilmoittautuminen! 
 
AIKUISTEN / NUORTEN KEHITYSVAMMAISTEN RETKI KE 13.6.2017 
Retkikohde tarkentuu kevään 2018 aikana. Patikoinnin ohella nautimme luonnosta ja omista eväistä 
nuotion äärellä. Retken kesto n. 4h. Säänmukainen varustus, hyvät jalkineet ja omat eväät. 
Tarkempi aikataulu tarkentuu kevään 2018 aikana. Kimppakyyti. Maksuton retki. Ilmoittautuminen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETKET 
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KIRKKONUMMEN 

KANSALAISOPISTO 
 
 
 
Kirkkonummen kansalaisopiston opinto-ohjelmassa on yli 160 erilaista liikunnan, tanssin ja kehonhuollon 
kurssia. Tarjontaa löytyy perheliikunnasta joogaan ja kuntojumpasta zumbaan. Kursseja järjestetään eri 
puolilla kuntaa, jotta kuntalaisten olisi helppo osallistua kansalaisopiston toimintaan. 
 
Kansalaisopiston lukuvuosi 2017−2018 
 
Syyslukukausi 4.9.−1.12.2017 
Syysloma 16.−20.10.2017 
Kevätlukukausi 8.1.−6.4.2018 
Talviloma 19.−23.3.2018 
Kesälukukausi 16.4.−17.6.2018 
 
Ilmoittautuminen syyslukukauden ja koko lukuvuoden liikuntakursseille alkaa 21.8.2017 klo 7.30. 
Ilmoittautuminen kevätlukukauden liikuntakursseille alkaa 4.12.2017 klo 7.30. 
 
Lisätietoa kursseista sekä ilmoittautumiset: www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto tai puh. 040 1269 312 
Muita liikuntatapahtumia Kirkkonummella: www.moveitkirkkonummi.fi 
 

 

Tervetuloa mukaan liikkumaan! 
 

 

http://www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto
http://www.moveitkirkkonummi.fi/

