Urheilutalolla sijaitsevan koululiikunnan varaston välineistö
Urheilutalon välineitä koulut voivat varata koululiikunnan liikuntakoordinaattoreilta.
Tiedustelut ja varaukset sähköpostilla tanja.ylisirnio@ouka.fi tai kati.grekula@ouka.fi , puhelimitse
Tanja 050 574 7048, Kati 040 656 9610.
Liikuntavälineiden nouto Urheilutalolta, Rantakatu 15 sopimuksen mukaan klo 7-21.

UUDET LAINAVÄLINEET
RETKEILY JA ERÄKASVATUS





Puolijoukkueteltta pohjakankaalla ja kamina
1 kpl ( soveltuu 20 hengen majoitukseen)
- Voi käyttää luokkaretkellä/maastoretkellä ja yökoulussa majoitustilana. Telttaa voi hyödyntää
ulkoluokkapäivinä/ liikuntapäivinä sadesuojana ja ruokailutilana ( pilkkijakkaramme 20 kpl
sopivat hyvin telttaan istuimiksi). Teltan kokoaminen on hyvä ryhmäyttämisen harjoitus tai
tehtävärasti toimintapäivään.

Tunneliteltta vaellukseen ( 3 hengen) 5 kpl



Retkialusta (rullattava malli) 6 kpl



Rinkka 55 + 10l 12 kpl












Trangia kahdella kattilalla ( 1,5 ja 1,75 l) ja non-stick paistinpannulla 13 kpl

Polttonestepullo ½ l 13 kpl

Onget kantopussissa 25 kpl

Pilkkivavat 30 kpl

Jääkaira 3 kpl









Pilkkijakkara 20 kpl

Sohjokauha 12 kpl

Jäänaskalit pillillä 20 kpl

Varrelliset lettupannut 8 kpl

LIIKUNTATUNNIT TAI TAPAHTUMAT





Airtrack 12m x 2,8m x 0,3m + pumppu ( Patja tyhjenee ja täyttyy n. 5
minuutissa)
- Patjaa voi käyttää vain sisätiloissa ja sen sivuille tulee asettaa turvapatjat käytön ajaksi
- Ptjan paino on n. 90 kg

Kuplapallot 10 kpl + sähköpumppu täyttöä ja tyhjennystä
varten
- Palloja voi käyttää joko liikuntasalissa tai ulkona tekonurmella ( ei muilla alustoilla särkymisen
ehkäisemiseksi)
- Pallojen kuljetukseen tarvitaan citymasturi /tila-auto tai pakettiauto/peräkärry




Mysteerihuone välineistö ( lainattavissa syyskuussa 2019 )
Toimintarastipaketti sisätiloihin



Heittoliinoja 2 kpl



Sekuntikelloja 27 kpl

MAILAPELIT



FastScoop-setti (sis. 30 mailaa, 30 suojalasit ja 20 palloa)
lisäksi 4 maalia







Ball bouncer eli norsutopsipallopeli ( 12 mailaa) 2 settiä

Lacrosse eli haavipallo, 12 mailaa

Speedminton- mailat 24 kpl (mukana ohjeet, sulat ja kartiot)





Squashmailoja 5 kpl (+palloja)

Sulkapallomailoja junior ja senior kokoja 75 kpl



Tennismailoja 30 kpl ( junior- ja seniormailoja)



Padel mailoja 11 kpl - badel - säännöt



Draivia kouluun golfmailoja 2 settiä alakouluikäisille ja 2 settiä
yläkouluikäisille. Setti sisältää 6 mailaa, lyötävät tarrapallot, 4 tiiauspistettä, kolme
puttialustaa ja yksi tarkkuslyöntialusta.



Harjoitusverkkoja 5 kpl (sulkapallo/tennis)



Händispalloja (esittelyvideo) 26 kpl

JOUKKUEPELIT





Bumball pelipaketti (6 vs.6 liivit, 2 pelipalloa ja peliohjeet kassissa)

Vatsalaudat ( isot) 12 kpl +

pelaamiseen, taitoratoihin ja hippopeliin
yläkoululaisten käyttöön



mailat 12 kpl (Laudat sopivat

) sopii ala-ja

Fun Battle kaupunkitaisteluliivit + pallot (12 liiviä, 12 kilpeä, 12
mailaa) lainattavissa 2 settiä. Sovletuvat sekä ulko että sisäkäyttöön ala-ja yläkoululaisille

- kirjalliset ohjeet: Fun Battle, Wilke-Ball ja Mace-Ball peleihin



Kin-Ball sisäkäyttöön 2 kpl ja 2 kpl ulkokäyttöön (kassissa
pallo, sisäkumi+varakumi, pumppu ja säännöt pähkinänkuoressa). Viralliset säännöt
löydät tästä.



Krikettipeli varusteineen (säännöt video, harjoitevihko paketissa
mukana, säännöt paperiversiona, Koulukriketti )



Repepallo/Lippupallo varusteet (vyöt vihr., pun., sin. ja
kelt. sekä harjoituspalloja)



Live It-lautapelit liikunnaksi: Liikunnallisessa lautapelissä on kyse yhdessäolemisesta ja
ongelmanratkaisusta yhteistyössä. Katso esittelyvideo (sisältää myös muita pelejä) Lainattavat

pelit:
Planeettalabyrintti ja
Lisäksi lainattavaksi saa ohjeet pöytäfudis peliin.

Kaatialan kätkö.



Leikkivarjot 5kpl 3,5m ja 2 kpl 6m



Salibandyn suojalasit: lasien koot ovat 35kpl kids, 17 kpl junior,
20 kpl senior



Joukkuenauhoja (kelt., orans., sin. ja pun.)

YKSIN TAI PAREITTAIN
 Frisbeegolfkiekkoja (ulkokäyttöön) 20 kpl



Pehmofrisbeegolfkiekkoja ( sisäkäyttöön) 15 kpl



Frisbeegolfkoreja (siirreltäviä, kokoontaittuvia) 10 kpl ( - säännöt, - kiekkojen
numeroinnit, - frisbeegolfin pikaopas )



Vatsalaudat 12 kpl + mailat 12 kpl (Laudat sopivat pelaamiseen, taitoratoihin
ja hippopeliin ) sopii yläkoululaistenkin käyttöön



Slackline-voimisteluliina 2 kpl ( slacklinen asennus )



Lumikengät 26 kpl




Turbokeihäät 11 kpl + junnukeihäs 2kpl
Kävelysauvat (11 kpl 90cm, 13 kpl 100cm, 4 kpl 110cm, 12 kpl 115cm, 4 kpl 120cm ja 2 kpl 105120cm säädettäviä)

AKTIIVISUUDEN MITTAAMINEN



Aktiivisuusmittarit 27 kpl (Polar Active), oppilaat voivat seurata omaa
päivittäistä aktiivisuuttaan, opettaja saa aktiivisuudesta raportit





Sykesensorit 30 kpl (Polar H7), opettaja seuraa liikkuvan ryhmän sykkeitä
tabletilta, ei oppilaiden omasta ranteesta. Tabletti mukana

