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UIMAHALLIN HINNASTO 
1.8.2020 alkaen 

 

 

- aamu-uinti klo 06-10, kertamaksu      4,10 € 

- aamu-uinti klo 06-10, sarjakortti 10 krt    38,50 € 

- aamu-uinti klo 06-10, sarjakortti 20 krt    71,50 € 

- uinti, kertamaksu       6,50 € 

- uinti, sarjakortti 10 krt     52,80 €  

- uinti, sarjakortti 20 krt     97,90 € 

- uinti, kuukausikortti (30pv)     66,00 € 

- erityisryhmien vuosikortti (Kela-koodit tai lääkärintodistus)  72,60 € 

- kuntosali, kertamaksu       4,00 € 

- kuntosali, sarjakortti 10 krt     30,80 € 

- kuntosali, sarjakortti 20 krt     59,40 € 

- kuntosali + uinti, kertamaksu      8,40 € 

- senioriliikuntakortti +70 v.       0,00 € 
 

 

 

- aamu-uinti klo 06-10, kertamaksu      2,10 € 

- uinti, kertamaksu       3,30 € 

- uinti, sarjakortti 10 krt     26,40 € 

- uinti, sarjakortti 20 krt      48,40 € 

- uinti, kuukausikortti (30pv)     33,00 € 

- lapset 5-16v erityisryhmien vuosikortti (Kela-koodit tai lääkärintodistus) 36,30 € 

- uinti, lapset 0 - 4 v        0,00 € 

- uinti, lapset 0 - 4 v, sisäänpääsymaksu uimaseurojen toimintaan osallistuttaessa   3,30 € 

- kuntosali, kertamaksu (ikäraja 16v)       2,00 € 

- kuntosali, sarjakortti 10 krt (ikäraja 16v)    15,40 € 

- kuntosali, sarjakortti 20 krt (ikäraja 16v)    28,60 € 

- kuntosali + uinti, kertamaksu (ikäraja 16 v kuntosalille)     4,60 € 

 
 

 

- perhelippu uinti 2 aik. + 2 lasta (lisälapset á 3,00)   16,90 € 

- kilpauimarit alle 18 v harjoitusvuosikortti / lisenssin omaavat   44,00 € 

- kuntosaliohjaus, kertamaksu     13,20 € 

- kuntosaliohjaus + ohjelma, kertamaksu    25,30 € 

- solarium, kertamaksu       8,80 € 

- solarium, sarjakortti 10 krt     74,40 € 

- pyyhevuokra        2,20 € 

- uima-asuvuokra       2,20 € 

- korttimaksu sarja- ja vuosikortteihin      4,40 € 

 

Uimahallikäynti on yhteensä 1,5 tuntia.   

SARJAKORTIT OVAT VOIMASSA VUODEN OSTOPÄIVÄSTÄ!  

Huomioi uimahallin poikkeavat aukioloajat ostaessasi sarjakorttia! Pidätämme oikeudet muutoksiin! 

 

Maksuvälineenä käy pankkikortti, Smartum Liikuntaseteli ja Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteli, SmartumPay, TYKY 

Kuntoseteli, TYKY-Online, Eazybreak, Epassi ja Edenred-kortti.  

Muut tuotteet 

Lapset 5–16 v sekä opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varusmiehet  

 

Aikuiset 

www.kirkkonummi.fi/uimahalli 
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YLEISTÄ 
 

Ohjatun toiminnan kaudet ja vakuutus 
 

Ohjattua kevätkauden toimintaa on 8.2.–30.5.2021. Toiminta on tauolla 22.-28.2.2021. Kesäkauden 

2021 ohjelmasta tiedotamme erikseen. Muutokset kurssitarjonnassa ovat mahdollisia.  

 

Ryhmäläisemme ovat vakuutettuina Kirkkonummen kunnan vakuutusturvan mukaisesti. Suosittelemme, 

että jokaisella liikkujalla on oma vakuutus.  

 

 

Liikuntakurssin tai ohjatun kerran peruuntuminen 
 

Jos liikuntakurssille ei ilmoittaudu tarpeeksi osallistujia, nuoriso- ja liikuntapalveluilla on oikeus peruuttaa 

kurssi. Kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan tekstiviestillä tai sähköpostilla asiakkaalle. 

 

Mikäli ryhmä peruuntuu ohjaajan sairastumisen tai nuoriso- ja liikuntapalveluista johtumattomien syiden 

(juhlapyhät, urheilukilpailut yms.) vuoksi, ilmoitetaan siitä mahdollisuuksien mukaan liikuntapaikalla ja 

asiakkaalle lähetettävällä tekstiviestillä. Yksittäisiä peruutuksia ei korvata.  

 

Järjestämme 31.5.2021 korvausliikuntapäivän, jolloin pidetään korvauskertoja mahdollisten peruuntuneiden 

tuntien korvaamiseksi. Liikunnanohjaajat tiedottavat ryhmäläisiä korvauskerrasta erikseen.  

 

 

Ilmoittautuminen ja liikuntakurssin peruuttaminen 

 
Ilmoittautuminen kurssitunnuksilla oleviin ryhmiin tiistaina 11.1. klo 9.00 alkaen sähköiseen 

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

numeroihin 040 561 2203, 040 563 4317, 040 779 4971. Emme ota vastaan tekstiviestillä tai 

vastaajaviestillä jätettyjä ilmoittautumisia. Huomioithan, että voit osallistua vain yhteen sisäliikuntaryhmään 

sekä yhteen vesiliikuntaryhmään viikossa (ei koske lyhytkurssitoimintaa). 

 

Liikuntakurssin voi peruuttaa 21 päivää ilmoittautumisen jälkeen soittamalla toimistollemme p. 040 126 

9404. Tämän jälkeen kurssin voi peruuttaa lääkärintodistuksella, muutoin veloitamme täyden 

osallistumismaksun.  

 

Kauden alettua vapaita paikkoja voi katsella ja varata osoitteesta www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi tai 

tiedustella puhelimitse p. 040 126 9404.  

 

Maksut ja laskuttaminen 
 

Hinnat on mainittu esitteessä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Uimahallilla toimivat ryhmät maksetaan 

uimahallin kassalle. Asiakas tuo kuitin ryhmän ohjaajalle. Veikkolassa ja Masalassa toimivat ryhmät 

laskutetaan. Lasku lähetetään asiakkaalle postitse. Vesiliikuntaryhmiin osallistuttaessa maksetaan lisäksi 

uimahallin sisäänpääsymaksu.  
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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.   

 

Senioriliikuntakortti + 70 v 
 

70 vuotta täyttäneille kirkkonummelaisille maksuton kortti, 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. Erityisuimakortin saa tietyillä myöntämisperusteilla, jotka löytyvät uimahallin 

hinnastosta osoitteesta www.kirkkonummi.fi/hinnasto. Kortin hinta vuonna 2021 on aikuisille 72,60 € ja 

lapsille 36,30 € + mahdollinen sarjakortin lunastusmaksu 4,40 euroa ja se on voimassa yhden (1) vuoden 

ostopäivästä. Lisätietoa saa vapaa-aikapalveluiden suunnittelijalta p. 040 126 9625.  

 

 

VIP-tila 
 

Erikseen merkityille vesiliikuntaryhmille on varattu mahdollisuus käyttää VIP-puku- ja pesutiloja. VIP-tilat 

ovat yleisiä tiloja pienemmät ja tilat ovat ensisijaisesti tarkoitettu asiakkaille, joilla on vaikeuksia toimia 

yleisissä puku- ja pesutiloissa. VIP-tilat ovat liikuntaryhmään osallistujien käytössä 15 minuuttia ennen 

liikuntaryhmän aloitusta ja 30 minuuttia ohjauksen päätyttyä. Emme suosittele saunomista ennen 

vesiliikuntaa. 

 

 

http://www.kirkkonummi.fi/hinnasto
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LYHYTKURSSIT 

 

Salitiloissa 6–10 krt 22 € 

Allastiloissa 6–10 krt 27,50 € + uimahallin sisäänpääsymaksu 

 

 

OHJATUN LIIKUNNAN HINNAT 

 

 

 

€ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SISÄLIIKUNTA 

 

Kurssitunnuksella olevat ryhmät 33 €/kausi 

 

 

 

VESILIIKUNTA 

 

Kurssitunnuksella olevat ryhmät 38,50 €/kausi  

+ uimahallin sisäänpääsymaksu 
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OHJATUN LIIKUNNAN TASOT 
 

Valitse itsellesi taso, joka vastaa tämänhetkistä kuntoasi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taso 1: 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 

8.00– 8.45 SENIORISÄPINÄT VESIJUMPPA (327), taso 1–2  iso allas, matala osa  

10.15–11.00 SENIORISÄPINÄT TERAPIA-ALTAASSA (301), taso 1–2  terapia-allas 

11.00–12.00 SENIOREIDEN KUNTOSALIHARJOITTELU (251) taso 2  uimahalli, kuntosali 

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

13.00-13.45 TULES -VESIJUMPPA (302), taso 3   terapia-allas, VIP-tila 

 

Tiistai 

7.00 –7.45 SENIORISÄPINÄT TERAPIA-ALTAASSA (351), taso 1–2   terapia-allas 

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

11.00–11.45 KEVENNETTY VESIJUMPPA (307), taso 2–3  terapia-allas, VIP-tila 

12.30–13.15 KEVENNETTY VESIJUMPPA (304), taso 2–3  terapia-allas, VIP-tila 

14.00–14.45 SENIORISÄPINÄT SYVÄSSÄ VEDESSÄ (320), taso 1–2   iso allas, syvä osa 

14.00–15.00 SENIOREIDEN KUNTOKLUBI (253), taso 2–3                          Masalan monitoimitalo 

   

Keskiviikko 

10.15–11.00 LIIKUNTARAJOITTEISTEN VESIJUMPPA (305), taso 3–4  terapia-allas, VIP-tila  

10.30–11.15 SENIORISÄPINÄT VESIJUMPPA (321), taso 1-2  iso allas, matala osa 

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

11.30–12.15 SENIORISÄPINÄT VESIJUMPPA (322), taso 1-2  iso allas, matala osa 

12.00–12.45 KEVENNETTY VESIJUMPPA (306), taso 2-3  terapia-allas, VIP-tila 

 

Torstai 

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

11.00-12.00 SENIOREIDEN KUNTOKLUBI (255), taso 2–3  Masalan monitoimitalo 

12.45-13.30 NEURO-VESIJUMPPA (303), taso 3-4   terapia-allas, VIP-tila 

14.00–15.00 TANSSIJUMPPA – VAHVA KESKIVARTALO (204), taso 2–3 uimahalli, alasali 

14.00–14.45 SENIORISÄPINÄT SYVÄSSÄ VEDESSÄ (326), taso 1–2   iso allas, syvä osa 

14.00–15.00 SENIORIJUMPPA (256), taso 2-3   Veikkolan nuorisotila 

 

Perjantai 

7.30– 8.15 SENIORISÄPINÄT VESIJUMPPA (323), taso 1-2   iso allas, matala osa 

10.00-10.45 TUOLIJUMPPA (207), taso 2-3   Veikkolan nuorisotila 

10.00–11.00 SENIORIJUMPPA (206), taso 1   uimahalli, yläsali 
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11.15–12.00 TUOLIJUMPPA LIIKUNTARAJOITTEISILLE (205), taso 3-4 Veikkolan nuorisotila 

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 1–2. 
 
KEVENNETTY VESIJUMPPA 
Tasapainoa ja lihasvoimaa edistävää vesijumppaa. 
Tämä ryhmä soveltuu sinulle, joka aloittelet liikuntaa 
tai olet kuntoutumassa loukkaantumisesta / 
leikkauksesta, mutta pystyt liikkumaan omatoimisesti. 
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 3–4.  
 
 
LIIKUNTARAJOITTEISTEN VESIJUMPPA 
Tarkoitettu henkilöille, joilla on liikkumisessa laaja-
alaisesti rajoituksia tai vaikeuksia. Tukihenkilön 
mukanaolo vedessä on mahdollista. Voimistelun 
tavoitteena on vahvistaa lihaskuntoa, edistää 
liikkuvuutta, lisätä rentoutta ja tuottaa iloa. Taso 3–4. 
 

 

SISÄLIIKUNTA 

SENIORIJUMPPA 
Reipasta kuntojumppaa, joka sisältää toimintakykyä 
ylläpitäviä lihaskuntoliikkeitä, tasapainoharjoituksia ja 
liikkuvuutta edistäviä venytyksiä. Taso 1.  
 
SENIOREIDEN KUNTOKLUBI 
Tavoitteena lihaskunnon vahvistaminen, tasapainon 
parantaminen ja liikkuvuuden edistäminen. Kauden 
sisältö on vaihteleva. Kuntoklubi sisältää monipuolista 
alkulämmittelyä ja lihaskuntoharjoittelua. Tunnit 
pidetään sisällä ja ulkona. Lisätietoa ohjaajalta.    
Taso 2–3. 
 
SENIOREIDEN KUNTOSALIHARJOITTELU 
Tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn kykeneville. 
Tavoitteena lihaskunnon ylläpitäminen sekä 
vahvistaminen. Ohjattu alkulämmittely ja 
loppuvenyttely. Osa liikkeistä tehdään lattiatasolla. 
Taso 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 
Tämä tunti on tarkoitettu senioreille, jotka haluavat 
hiukan haastavamman tuolijumppatunnin. Jumpassa 
käytetään tuolia sekä välineenä että tukena. Tällä 
tunnilla noustaan välillä ylös tekemään liikkeitä ja 
tasapainoharjoitteita seisten. Taso 2-3. 
 
TUOLIJUMPPA LIIKUNTARAJOITTEISILLE 
Tämä tunti on tarkoitettu liikuntarajoitteisille tai 
liikuntaa vähän harrastaneille. Kaikki liikkeet tehdään 
tuolilla istuen. Esteetön pääsy pyörätuolilla tai muulla 
apuvälineellä. Taso 3-4. 
 
TANSSIJUMPPA – VAHVA KESKIVARTALO 
Et tarvitse aikaisempaa tanssituntemusta etkä 
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. 
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Maanantai 
 
13.00–13.45 TULES-VESIJUMPPA (302), taso 3   terapia-allas, VIP-tila 
 
Tiistai 
  
11.00–11.45 KEVENNETTY VESIJUMPPA (307), taso 2-3  terapia-allas, VIP-tila 
12.30–13.15 KEVENNETTY VESIJUMPPA (304), taso 2–3  terapia-allas 
18.30–19.15 KUNTOVESIJUMPPA (324), taso 2–3   iso allas, matala osa 
 
Keskiviikko 
 
10.15–11.00 LIIKUNTARAJOITTEISTEN VESIJUMPPA (305), taso 3–4  terapia-allas, VIP-tila 
12.00–12.45 KEVENNETTY VESIJUMPPA (306), taso 2-3  terapia-allas, VIP-tila 
17.15–18.00 TULES-VESIJUMPPA (308), taso 3   terapia-allas, VIP-tila 
 
Torstai 
   
12.45–13.30 NEURO-VESIJUMPPA (303), taso 3-4   terapia-allas, VIP-tila 
19.00–19.45 KUNTOVESIJUMPPA (325), taso 2-3   iso allas, matala os 
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TYÖIKÄISTEN RYHMIEN TUNTIKUVAUKSET 
 

 

VESILIIKUNTA 

 
KUNTOVESIJUMPPA 
Reipasta vesijumppaa, joka edistää kehonhallintaa ja 
parantaa tasapainoa sekä lihasten kestävyysvoimaa. 
Ryhmässä tehdään liikkeitä, joihin jokainen pääsee 
mukaan. Tunti sopii mm. painonhallinnan tueksi sekä 
säännöllistä liikuntaa aloitteleville. Taso 2–3. 
 
 
TULESVESIJUMPPA 
Tuki- ja liikuntaelinsairaiden vesijumppa (esim. reuma, 
fibro, nivelrikko, osteoporoosi yms.), joka edistää 
tasapainoa, lihasvoimaa ja liikkuvuutta. Taso 3. 
 
 
NEUROVESIJUMPPA 
Vesijumppa on tarkoitettu lihas- tai neurologista 
sairautta sairastaville henkilöille (esim. MS, Parkinson, 
CP). Jumppa edistää tasapainoa, lihasvoimaa, lisää 
liikkuvuutta ja rentoutta. Taso 3–4. 

LIIKUNTARAJOITTESITEN VESIJUMPPA 
Tarkoitettu henkilöille, joilla on liikkumisessa laaja-
alaisesti rajoituksia tai vaikeuksia. Tukihenkilön 
mukanaolo vedessä on mahdollista. Voimistelun 
tavoitteena on vahvistaa lihaskuntoa, edistää 
liikkuvuutta, lisätä rentoutta ja tuottaa iloa. Taso 3–4. 
 
 
KEVENNETTY VESIJUMPPA 
Tasapainoa ja lihasvoimaa edistävää vesijumppaa. 
Tämä ryhmä soveltuu sinulle, joka aloittelet liikuntaa 
tai olet kuntoutumassa loukkaantumisesta / 
leikkauksesta, mutta pystyt liikkumaan omatoimisesti. 
Taso 2–3. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



~ 11 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maanantai 
17.00-17.45 ERITYISLASTEN ALKEISUIMAKOULU (217)  terapia-allas, VIP-tila 
18.00-18.45 ERITYISLASTEN ALKEIS-JATKOUIMAKOULU (219)  terapia-allas, VIP-tila 
19.15–20.00 ERITYISLASTEN / -NUORTEN JATKOUIMAKOULU (221) iso allas, VIP-tila 

 
ERITYISLASTEN ALKEISUIMAKOULU 
Erityistukea tarvitsevien lasten alkeisuimakoulu alkaen 5-vuotiaille. Tavoitteena veteen totuttelu ja uinnin alkeiden 
opettelu. Tukihenkilö vedessä välttämätön. Tukihenkilö saa kassalta uimakortin veloituksetta jokaiselle kerralle 
erikseen. 
 
ERITYISLASTEN ALKEIS-JATKOUIMAKOULU 
Tarkoitettu erityistukea tarvitseville lapsille, jotka uivat itsenäisesti n. 10 metriä tai uimataidottomille, ei vettä pelkääville 
lapsille, jotka uskaltavat laittaa kasvot veteen tai sukeltaa. Tukihenkilö vedessä välttämätön. Tavoite on uinnin 
alkeiden opettelu sekä yksilöllisen uimataidon vahvistaminen. Uimakoulussa on mahdollisuus suorittaa uimamerkki! 
 
ERITYISLASTEN/ -NUORTEN JATKOUIMAKOULU 
Tarkoitettu erityistukea tarvitseville lapsille/nuorille, jotka osaavat uida itsenäisesti väh. 25 metriä isossa altaassa sekä 
uskaltavat laittaa kasvot veteen. Yksilöllistä harjoittelua tukihenkilön kanssa. Tukihenkilöä suositellaan ainakin 
ensimmäisillä kerroilla. Uimaopettajan kanssa voi kauden aikana keskustella tukihenkilön tarpeellisuudesta. 
Uimakoulussa on mahdollisuus suorittaa uimamerkki!  
 
Huom! Tukihenkilön on tarkoitus olla vedessä lapsen kanssa. Ohjaaja antaa tukihenkilölle ohjeita ja neuvoja. 
Tunnit sisältävät yksilöllistä uinninopetusta lapsen taitotasoa kunnioittaen. 
 
KUNTOSALIKURSSI STARTTI YLÄKOULULAISILLE (392) taso 1-2  

Keskiviikkoisin klo 15.30-16.15  10.2- 31.3.2021 (Huom EI 24.2.2021) 7krt, ilmainen kurssi 

Kurssilla pääset tutustumaan kuntosaliharjoitteluun ja opettelemaan liikkeiden suoritustekniikat. Kurssi sopii 

aloittelevalle kuntosalikävijälle. Kuntosaliliikkeistä osa tehdään laitteissa ja osa vapaita painoja hyödyntäen. 

Tavoitteena omatoiminen kuntosaliharrastus.  

Uimahallin kuntosali. 
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TEHOVESIJUMPPA, taso 1    
 
Tiistaisin klo 19.30-20.15 
1) 9.2.-6.4.2021 (101) 8 krt, hinta 27,50€ + uimahallin sisäänpääsymaksu (Huom! EI 23.2.2021) 
2) 13.4-25.5.2021 (102), 7 krt, hinta 27,50€ + uimahallin sisäänpääsymaksu 
Tehokas ja haastava vesijumppa, joka edistää kehonhallintaa sekä vahvistaa kehoa monipuolisesti.  
Iso allas, matala osa 

 
Lauantaisin klo 10.30-11.15  
1) 13.2.-10.4.2021 (103) 7 krt, hinta 27,50€ + uimahallin sisäänpääsymaksu (Huom! EI 27.2,3.4.2021)  
2) 17.4.-29.5.2021 (104), 6 krt, hinta 27,50€ + uimahallin sisäänpääsymaksu (Huom! EI 1.5.2021) 
Tehokas ja haastava vesijumppa, joka edistää kehonhallintaa sekä vahvistaa kehoa monipuolisesti.  
Iso allas, matala osa 

 

TEHOUPPIS, taso 1 

Lauantaisin klo 11.30-12.05 

1) 13.2.-10.4.2021 (105) 7 krt, hinta 27,50€ + uimahallin sisäänpääsymaksu (Huom! EI 27.2,3.4.2021)  
2) 17.4.-29.5.2021 (106), 6 krt, hinta 27,50€ + uimahallin sisäänpääsymaksu (Huom! EI 1.5.2021) 
Tehokas ja hauska uppotrampoliinijumppa vedessä. Vaikuttaa erityisesti ala- ja keskivartalon lihaksistoon.  
Iso allas, matala osa 

 

TEHOVESIJUMPPA SYVÄSSÄ VEDESSÄ, taso 1 

Sunnuntaisin klo 10.30-11.15 

1) 14.2.-11.4.2021 (107)7 krt, hinta 27,50€ + uimahallin sisäänpääsymaksu (Huom! EI 28.2 ja 4.4.2021)  

2) 18.4.-30.5.2021 (108), 7 krt, hinta 27,50€ + uimahallin sisäänpääsymaksu  

Tehokas ja haastava vesijumppa, joka edistää kehonhallintaa sekä vahvistaa kehoa monipuolisesti.  

Iso allas, syvä osa 

 

AQUAHIIT, taso 1 

Sunnuntaisin klo 11.30-12.05, taso 1 

1) 14.2.-11.4.2021 (109) 7 krt, hinta 27,50€ + uimahallin sisäänpääsymaksu (Huom! EI 28.2,4.4.2021)  

2) 18.4-30.5.2021 (110), 7 krt, hinta 27,50€+ uimahallin sisäänpääsymaksu  

Kovatehoinen intervallivesijumppa, jossa on rankkoja sykettä kohottavia osuuksia sekä kevyitä palauttavia osuuksia. 

Iso allas, matala osa 

 

 

Huom! 

Muistathan 

ilmoittautua kurssille 

osoitteessa 

www.kuntapalvelut.fi/ 

kirkkonummi 
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VOIMAJUMPPA-KURSSI (395), taso 1-2   

Maanantaisin klo 18.45-19.45   8.2.-29.3.2021 (Huom! EI 22.2.2021) 7 krt, hinta 22 € 

Kurssi keskittyy lihasvoimaan ja lihaskestävyyteen. Liikkeitä tehdään kehonpainoa ja osittain lisäpainoja hyödyntäen. 

Saat ideoita omatoimiseen kehonpainoharjoitteluun.  

Uimahallin alasali. 

 

HIIT-KURSSI (397), taso 1-2  

Maanantaisin klo 18.45-19.45  12.4.-24.5.2021 7 krt, hinta 22 € 

Kurssilla tehdään nopeatempoisia harjoitteita, joiden välissä on palauttava osio. HIIT tarkoittaa korkeatehoista 

intervalliharjoittelua. Kurssi sopii sinulle, jos haluat haastaa lihastesi lisäksi hengitys- ja verenkiertoelimistöäsi. Tälle 

kurssille suositellaan aikaisempaa liikuntakokemusta. Liikkeet ja intensiteetti voidaan muokata jokaiselle sopivaksi. 

Uimahallin alasali 

 

KUNTOSALISTARTTI SENIOREILLE (252) taso 2-3 

Tiistaisin klo 10.00- 11.00   8.2- 30.3.2021 (Huom EI 23.2.2021) 7krt, hinta 22 € 

Kuntosaliharrastusta aloittelevien senioreiden 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.  

Uimahallin kuntosali 

 

ULKOKUNTOSALISTARTTI (257) taso 1-2  

Tiistaisin klo 10.00-11.00   6.4- 25.5.2021 8 krt, hinta 22 €  

Ohjattu ulkokuntosalitunti. Tuntiin sisältyy alkulämmittely, loppulämmittely, monipuolista laite- ja kehonpaino 

harjoittelua sekä tasapainoharjoittelua. Liikkeissä on vaihtoehtoja oman kuntotason mukaan. 

Kirkkolaakson senioripuisto (Asemankulma 2) 

 

 

KEHONHUOLTO (390) taso 1-2 

Torstaisin klo 9.00-10.00   11.2- 1.4.2021 (Huom EI 25.2.2021) 7 krt, hinta 22 € 

 Tämä on kurssi sinulle, joka haluat lisätä liikkuvuuttasi ja huoltaa kehoasi aktiivisen liikkeen kautta. Tunti alkaa 

alkulämmittelyllä, jonka jälkeen tehdään monipuolisia kehonhallinnan harjoitteita sekä lihaskunto- ja 

liikkuvuusharjoitteita eri teemoin. Lopuksi venytellään huolellisesti. Liikkeitä tehdään sekä seisoen että lattiatasolla. 

Uimahallin alasali 

 

KEHONHUOLTO 2 (391) taso 1-2 

Torstaisin klo 9.00-10.00   15.4 – 27.5.2021 (Huom EI 13.5).2021 6 krt, hinta 22 €  

 Tämä on kurssi sinulle, joka haluat lisätä liikkuvuuttasi ja huoltaa kehoasi aktiivisen liikkeen kautta. Tunti alkaa 

alkulämmittelyllä, jonka jälkeen tehdään monipuolisia kehonhallinnan harjoitteita sekä lihaskunto- ja 

liikkuvuusharjoitteita eri teemoin. Lopuksi venytellään huolellisesti. Liikkeitä tehdään sekä seisoen että lattiatasolla. 

Uimahallin alasali 

 

.  
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SENIORIPAKU   LASTEN JA NUORTEN  
                   MAKSUTTOMAT 
        HARRASTERYHMÄT 
   
     
  
 

 

SENIORIPAKU 

 

      
 
 

 
                                         

 

 

 
 

            

  

 
 

Senioripakutoiminnan tavoitteena on 
opastaa ja antaa vinkkejä omatoimiseen 
liikkumiseen sekä luoda yhteisöllisyyttä 
erilaisille toimintapaikoille kuten 
lähiliikuntapaikoille, senioripuistoon, 
kuntoradoille jne. Senioripakun välineistö 
antaakin mahdollisuuden monipuoliseen 
toimintaan, mm. tasapaino- ja 
lihaskuntoharjoitteluun, sauvakävelyihin, 
sekä erilaisiin pihapeleihin. Paikalla on 
aina liikunnanohjaaja opastamassa ja 
neuvomassa.  
Toiminnasta voit vapaasti valita itseä 
kiinnostavat ja aikatauluun sopivat kerrat. 
Toiminta on maksutonta, eikä vaadi 
erillistä ilmoittautumista. Korona-aikaan 
keräämme asiakkaiden nimen ja 
puhelinnumeron osallistumiskerroilla. 
Hävitämme yhteystiedot säännöllisesti.  

Senioripaku kiertää Kirkkonummen eri 
alueilla koko kevätkauden 11.1-30.5.2021                       
(EI 22.2.,26.2.,2.5,5.4) Ohjauskielenä: 
suomi. Sadesäällä toiminta perutaan.  

Aikataulu: maanantaina klo:10.00-11.00    
perjantaina klo 14.30-15.30¨ 

Lisätietoja aikataulusta löydät 
www.kirkkonummi.fi/senioripaku.  

 

Kirkkonummen kunnan tavoitteena on 
tarjota jokaiselle kirkkonummelaiselle 
lapselle ja nuorelle mahdollisuus 
mielekkääseen harrastukseen. Teemme 
tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden 
kanssa toiminnan järjestämisessä.  
 
MyHobby- ja TALENT-harrastusryhmät 
ovat avoimia kaikille ja maksuttomia 
osallistujille. MyHobby-ryhmät on 
suunnattu kouluikäisille lapsille ja nuorille 
ja TALENT-ryhmät puolestaan lapsille ja 
nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. 
 
Harrastusryhmien järjestäjinä ovat 
paikalliset seurat, järjestöt ja yritykset 
yhteistyössä Kirkkonummen kunnan 
vapaa-aikapalveluiden kanssa.  
 
Katso maksuttomien harrastusryhmien 
tarjonta osoitteesta 
www.kirkkonummi.fi/vapaa-aika.  
 
 

 

 

 

 

http://www.kirkkonummi.fi/senioripaku
http://www.kirkkonummi.fi/vapaa-aika
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LIIKUNTAPALVELUIDEN 
YHTEYSTIEDOT 

 

Toimisto 
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi 

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi 

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

 

Henkilökunta 
 

Nuoriso- ja liikuntajohtaja 

Seppo Savikuja 

040 588 4925 

 

Vapaa-aikasihteeri 

Risto Rossi 

040 753 8906 

 

Vapaa-aikapalveluiden suunnittelija 

Päivi Sorvari 

040 126 9625 

 

Toimistosihteeri 

Johanna Wendelin 

040 126 9404 

 

Väestönsuojan valvoja 

Vesa Turunen 

0400 428 218 

 

Erityisryhmien liikunnanohjaaja 

Beatrice Söderholm 

040 563 4317

Terveysliikunnanohjaaja 

Susanna Rahikainen 

040 561 2203 

 

Harrastuskoordinaattori 

Sanna Korkelainen 

0400 752 294 

 

Uinninvalvonta ja 

uimahallin liikunnanohjaajat 

040 126 9415 tai 

uimahalli@kirkkonummi.fi 

 

Kirkkonummen uimahalli 

kassa 040 126 9412 

Gesterbyntie 41, Kirkkonummi 

www.kirkkonummi.fi/uimahalli  

 

 

 

 

mailto:uimahalli@kirkkonummi.fi
http://www.kirkkonummi.fi/uimahalli

