Vantaan Liikuntapalveluilla on liikuntavälineitä, joita Vantaan päiväkodit ja koulut voivat lainata

maksutta, omien tarpeidensa mukaan, viikoksi kerrallaan. Lainattavat välineet sopivat mainiosti
liikuntatempausten, päiväkotitapahtumien ja liikuntatuokioiden järjestämiseen.

PEUHAKÄRRY
SISÄLTÖ:
Peuhakärry on peräkärry, joka sisältää seuraavat tavarat:
- jättipomppupatja
- polkuautoja
- temppurata paloja
- keiloja
- sirkusvälineitä
- palloja
- salibandymailoja
- pehmopaloja
- hulavanteita
- kartioita
- pehmotennis
- leikkivarjo
- vatsalaudat
(HUOM! tavarat ovat tarkoitettu sisäkäyttöön)

VARAAMINEN:
-

Välineiden varaaminen päiväkodeille tapahtuu @vantaa.fi Outlook sähköpostin kalenteri-välilehden
kautta.
Avaa kalenteri: ”RES Liipa/peuhakärry” ja varaa väline haluamallesi aikavälille.
Jos haluat tehdä varauksen useammalle päivälle peräkkäin, varaus on haettava jokaiselle päivälle
erikseen

TOIMITUS:
-

Peuhakärryn varaava päiväkoti hoitaa itse noudon ja palautuksen Hakunilan urheilupuistoon.
Kärryjen lukkojen avaimet ovat urheilupuiston kentänhoitajan toimistossa puh. 0400 871 310

PALAUTUS:
-

Hakunilan urheilupuistoon:

LISÄTIETOJA:
Ville Vahtola
Liikunnansuunnittelija
puh. 040 511 6274
ville.vahtola@vantaa.fi
Jani Heinonen
puh. 0438272230
jani.heinonen2@vantaa.fi

Hakunilan urheilupuisto
Luotikuja 2, 01200 Vantaa

VOIMISTELUKÄRRY
SISÄLTÖ:
Voimistelukärry on peräkärry, joka sisältää seuraavat tavarat:
- airtrack (ilmalla täytettävä, akrobatiaharjoitteluun soveltuva 8m pitkä rata)
- trampetti
- kuperkeikkakiila
- volttikaari
- jumppapatjoja
(HUOM! tavarat ovat tarkoitettu sisäkäyttöön)

VARAAMINEN:
-

Välineiden varaaminen päiväkodeille tapahtuu @vantaa.fi Outlook sähköpostin kalenteri-välilehden
kautta.
Avaa kalenteri: ”RES Liipa/voimistelukärry” ja varaa väline haluamallesi aikavälille.
Jos haluat tehdä varauksen useammalle päivälle peräkkäin, varaus on haettava jokaiselle päivälle
erikseen

TOIMITUS:
-

Voimistelukärryn varaava päiväkoti hoitaa itse noudon ja palautuksen Hakunilan urheilupuistoon.
Kärryjen lukkojen avaimet ovat urheilupuiston kentänhoitajan toimistossa puh. 0400 871 310

PALAUTUS:
-

Hakunilan urheilupuistoon:

LISÄTIETOJA:
Ville Vahtola
Liikunnansuunnittelija
puh. 040 511 6274
ville.vahtola@vantaa.fi

Jani Heinonen
puh. 0438272230
jani.heinonen2@vantaa.fi

Hakunilan urheilupuisto
Luotikuja 2, 01200 Vantaa

PELAILUSETTI
(Sinirikon päiväkoti)
SISÄLTÖ:
Pelailusetti sisältää kaksi jääkiekkokassia, joissa toisessa on ulkoilukäyttöön soveltuvia pelivälineitä ja
toisessa sisäkäyttöön soveltuvia välineitä. Kasseissa on laminoidut kuvalliset ohjeet välineistä ja vinkkilappu
välineiden käyttöön. Pidäthän huolen, että kaikki välineet palautuvat käytön jälkeen kasseihin takaisin!
Sisälle:
Ulos:
- Minihockey mailat (12kpl)
- Pyydyspallo mailat ja pallot 10kpl
- Softhockey mailat (12kpl)
- Bumball peli
- Keilapeli
- Leijuvat muodot 3kpl+ pumppu
- Joukkuenauhat 20kpl keltainen, 20kpl vihreä
- - Lippupallosetti 10kpl/setti
- Boccia 4kpl

VARAAMINEN:
-

Liikuntakassin varaaminen päiväkodeille tapahtuu @vantaa.fi Outlook sähköpostin kalenterivälilehden kautta.
Avaa kalenteri: ”RES Liipa/Päiväkodit/pelailusetti” ja varaa väline haluamallesi aikavälille.
Jos haluat tehdä varauksen useammalle päivälle peräkkäin, varaus on haettava jokaiselle päivälle
erikseen

NOUTO JA PALAUTUS:
Pelailukassin nouto ja palautus tapahtuvat Sinirikon päiväkodilta. Os. Kultarikontie 2, 01300 Vantaa
Ole yhteydessä noudosta ja palautuksesta Minna Jaakkolaan (päiväkodin johtaja) sähköpostitse
minna.jaakkola@vantaa.fi tai puhelimella p. 050 314 5450

MAILAPELISETTI
(Pähkinänsärkijän päiväkoti)
SISÄLTÖ:
Mailapelisetti sisältää mailakassin, jonka sisältä löytyy erilaisia mailapeleihin soveltuvia välineitä. Kassissa
on laminoidut kuvalliset ohjeet välineistä, sekä vinkkilappu välineiden käyttöön. Pidäthän huolen, että
kaikki välineet palautuvat kassiin käytön jälkeen!
Sisältö:
- Sählymaila, mini 8kpl
- Sählymaila medi 10kpl
- Sulkapallot 8kpl
- Salibandypallot 40kpl
- Joukkuenauhat 20kpl
- Sulkapallomailasetti

- Sulkapalloverkko
- Tennismailat 10 kpl
- Sulkapallomailat 6kpl
- Tennispallot 30kpl
- Tennispallo, nassukka 12kpl
- Pehmeät tennispallot 8kpl

VARAAMINEN:
-

Liikuntakassin varaaminen päiväkodeille tapahtuu @vantaa.fi Outlook sähköpostin kalenterivälilehden kautta.
Avaa kalenteri: ”RES Liipa/Päiväkodit/mailapelisetti” ja varaa väline haluamallesi aikavälille.
Jos haluat tehdä varauksen useammalle päivälle peräkkäin, varaus on haettava jokaiselle päivälle
erikseen

NOUTO JA PALAUTUS:
Mailapelisetin nouto ja palautus tapahtuvat Pähkinänsärkijän päiväkodilta. Os. Pähkinätie 2, 01710 Vantaa
Ole yhteydessä noudosta ja palautuksesta Marita Heikkilään (päiväkodin johtaja) sähköpostitse
marita.heikkila@vantaa.fi tai puhelimella p. 0503026472

SISÄLIIKUNTAKASSI ALLE 3V.
(Leinelän päiväkoti)
SISÄLTÖ: Sisäliikuntakassi on ison lätkäkassin kokoinen, jonka lisäksi kassin ulkopuolella kulkee punaisessa
pussissa ”mega tunneli”. Kassissa on laminoidut kuvalliset ohjeet välineistä, sekä vinkkilappu välineiden
käyttöön. Pidäthän huolen, että kaikki välineet palautuvat kassiin käytön jälkeen!
Sisältö:
- Sammakko heittopussit 5kpl
- Robo-lauta 1kpl
- Hernepussit 9kpl
- Floor surfer 2kpl
- Hernepussit numeroilla 1-10kpl
- tasapainolauta 1kpl
- Pienet numerolaatat 1-10
- Mega ryömintätunneli 1kpl
- Aktiivirenkaat 12kpl
- Noppa omille ideoille 2kpl
- Askeltikkaat 1kpl
- olifu bikez 1kpl

-

Pehmomoukari 1kpl

- Tasapainoilu kivet 12kpl

kädet ja jalat 6kpl+ 6kpl
Leikkipallo- pehmeä 3kpl

-Hidas tarttumapallo 1kpl

Reaktiopallot 5kpl

-Jonglöörauspallo 1kpl

Tarttumapallo 3kpl

VARAAMINEN:
-

Liikuntakassin varaaminen päiväkodeille tapahtuu @vantaa.fi Outlook sähköpostin kalenterivälilehden kautta.
Avaa kalenteri: ”RES Liipa/Päiväkodit/siäkassi alle 3v.” ja varaa väline haluamallesi aikavälille.
Jos haluat tehdä varauksen useammalle päivälle peräkkäin, varaus on haettava jokaiselle päivälle
erikseen

NOUTO JA PALAUTUS:
Sisäliikuntakassi alle 3v. nouto ja palautus tapahtuvat Leinelän päiväkodilta. Os. Metsäkeijunkuja 2, 01360
Vantaa. Ole yhteydessä noudosta ja palautuksesta Hannele Tuominiemiseen (päiväkodin johtaja)
sähköpostitse hannele.tuominen@vantaa.fi tai puhelimella p. 0503024106

SISÄLIIKUNTAKASSI YLI 3V.
(Leinelän päiväkoti)
SISÄLTÖ: Sisäliikuntakassi on ison lätkäkassin kokoinen. Kassissa on laminoidut kuvalliset ohjeet
välineistä, sekä vinkkilappu välineiden käyttöön. Pidäthän huolen, että kaikki välineet palautuvat kassiin
käytön jälkeen!
Välineet:
- Purkkijalat 1 pari
- Taitettava maali 2kpl
- Hyppynaru 4kpl
- Kuminen häntäpallo 2kpl
- Reaktiopallot 8kpl
- Jonglöörauspallo 4kpl
- Geometriset lattiamuodot 16kpl
- Vauhtia ja vipinää lautapeli 1kpl
- Valmiina, hep! peli 1kpl

- Aktiivirenkaat 11kpl
- Robo-lauta 2kpl
- Askeltikkaat 2kpl
- Kädet ja jalat 6+6kpl
- Laskuvarjo 1kpl
- Shuffleboardpeli
- Noppa omilla ideoilla 3kpl
- Memo- jättimuistipeli
- Lukusuora isokokoinen 1kpl

VARAAMINEN:
-

Liikuntakassin varaaminen päiväkodeille tapahtuu @vantaa.fi Outlook sähköpostin kalenterivälilehden kautta.
Avaa kalenteri: ”RES Liipa/Päiväkodit/sisäkassi yli 3v.” ja varaa väline haluamallesi aikavälille.
Jos haluat tehdä varauksen useammalle päivälle peräkkäin, varaus on haettava jokaiselle päivälle
erikseen

NOUTO JA PALAUTUS:
Sisäliikuntakassi yli 3v. nouto ja palautus tapahtuvat Leinelän päiväkodilta. Os. Metsäkeijunkuja 2, 01360
Vantaa. Ole yhteydessä noudosta ja palautuksesta Hannele Tuominiemiseen (päiväkodin johtaja)
sähköpostitse hannele.tuominen@vantaa.fi tai puhelimella p. 0503024106

ULKOKASSI
(Leinelän päiväkoti)
SISÄLTÖ: Ulkokassi on ison lätkäkassin kokoinen. Kassin ulkopuolella kulkee koripallokori. Kassissa on
laminoidut kuvalliset ohjeet välineistä, sekä vinkkilappu välineiden käyttöön. Pidäthän huolen, että kaikki
välineet palautuvat kassiin käytön jälkeen!
Välineet:
- Frisbeemaalit
- Hyppypussit 8kpl
- Pehmofrisbee 6kpl
- Aidat 8kpl
- Frisbee 10kpl
- koripallokori 1kpl
- Lötköfrisbee 2kpl
- Koripallo 5kpl
- Mailapeli rounders
- Pienet kumipallot 12kpl
- Pesäpallomaila
- Jalkapallo 3kpl
- Mittanauha 1kpl
- Köydenvetoköysi 1kpl
- Merkkikartiot 50kpl
- Twister ja hyppynaru

VARAAMINEN:
-

Liikuntakassin varaaminen päiväkodeille tapahtuu @vantaa.fi Outlook sähköpostin kalenterivälilehden kautta.
Avaa kalenteri: ”RES Liipa/Päiväkodit/ulkokassi” ja varaa väline haluamallesi aikavälille.
Jos haluat tehdä varauksen useammalle päivälle peräkkäin, varaus on haettava jokaiselle päivälle
erikseen

NOUTO JA PALAUTUS:
Ulkokassin nouto ja palautus tapahtuvat Leinelän päiväkodilta. Os. Metsäkeijunkuja 2, 01360 Vantaa. Ole
yhteydessä noudosta ja palautuksesta Hannele Tuominiemiseen (päiväkodin johtaja) sähköpostitse
hannele.tuominen@vantaa.fi tai puhelimella p. 0503024106

RETKEILYRINKKAT (2 KPL)
(Pähkinänsärkijän ja Sinirikon päiväkodit)
SISÄLTÖ:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Rinkka
Kompassi
Puukko
Trangia kaasupolttimella + kaasupullo & käyttöohjeet
Köysi
Otsalamppu
Monitoimityökalu
Tarppi (Katos)
EA-laukku

VARAAMINEN:
-

Liikuntakassin varaaminen päiväkodeille tapahtuu @vantaa.fi Outlook sähköpostin kalenterivälilehden kautta.
Avaa kalenteri: ”RES Liipa/Päiväkodit/retkeilyrinkka itä” tai ”RES Liipa/Päiväkodit/retkeilyrinkka
länsi” ja varaa väline haluamallesi aikavälille.
Jos haluat tehdä varauksen useammalle päivälle peräkkäin, varaus on haettava jokaiselle päivälle
erikseen

NOUTO JA PALAUTUS:
Retkeilyrinkkojen nouto ja palautus tapahtuvat ”LÄNSI- rinkka” Pähkinänsärkijän päiväkodilta. Os.
Pähkinätie 2, 01710 Vantaa. Ole yhteydessä noudosta ja palautuksesta Marita Heikkilään (päiväkodin
johtaja) sähköpostitse marita.heikkila@vantaa.fi tai puhelimella p. 0503026472
ja ”ITÄ- rinkka Sinirikon päiväkodilta. Os. Kultarikontie 2, 01300 Vantaa
Ole yhteydessä noudosta ja palautuksesta Minna Jaakkolaan (päiväkodin johtaja) sähköpostitse
minna.jaakkola@vantaa.fi tai puhelimella p. 050 314 5450

SATUSEIKKAILUARKKU 4KPL
SISÄLTÖ: Metsäteeman ympärille toteutettu Toiminnallinen Satuseikkailupolku-materiaali; arkku ja
menetelmäopas.

VARAAMINEN: Satuseikkailuarkut tulevat varattavaksi keväällä 2019!

