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YLEISTÄ 
• Kesäliikunnan ryhmät ovat maksuttomia, poikkeuksena 

vesijumpat. Vesijumpan kertamaksu on 2,00 € + 

uimahallin sisäänpääsymaksu. 

• Treenitreffit on ilmaista vapaaharjoitteluaikaa 60 + -

vuotiaille treenikavereiden mukavassa seurassa. 

Ohjaaja on kuntosalilla opastamassa ja antamassa 

treenivinkkejä. 

• Kaikkiin uimahallien sisätiloissa pidettäviin ryhmiin 

noudetaan kassalta kertalipuke. Muissa tiloissa 

pidettäviin jumppiin osallistujat ryhmään otetaan 

tulojärjestyksessä. 

• Kertalipukkeen voi noutaa aikaisintaan 15 min ennen 

ryhmän alkamista. 

• Vesijumppalipukkeen voi ostaa aikaisintaan 40 min 

ennen vesijumpan alkua. 

• Otathan puistojumppiin oman alustan mukaan. 

• Huom! Liikuntaryhmissä on säävaraus: sateella ja 

nurmikon ollessa märkä ulkoliikunnat perutaan. 

Poikkeuksena Tikkurilan uimahallin nurmella 

pidettävät päiväpuistojumpat ja puistokuntopiiri, 

jotka pidetään sisätiloissa 17.6. asti. 

• Heinäkuu on ohjatun liikunnan osalta lomakuukausi.  
• Lisätietoa puhelimitse 09 8392 4601 (suositeltava 

soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9.00–11.00). 
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JUMPAT, SISÄLIIKUNNAT JA 

PUISTOJUMPAT 
 

TIKKURILAN UIMAHALLI, Läntinen Valkoisenlähteentie 50 

Ryhmien maksimiosallistujamäärät ovat sisäjumpissa 30 hlöä, 

painonnostoharjoittelussa 5 hlöä. 

2.5.–24.5.2022 

ma klo 9.00–9.45 seniorijumppa 

ma klo 10.00–10.45 venyttely 

ti klo 9.00–9.45 kahvakuula 

ti klo 10.00–10.45 kehonhuolto 

ti klo 13.00–14.00 painonnostoharjoittelua senioreille 

ti klo 14.00–15.00 treenitreffit 

ke klo 9.00–9.45 reipas seniorijumppa 

ke klo 10.00–10.45 asahi/venyttely 

to klo 10.15–11.00 kevennetty seniorijumppa 

to klo 14.00–15.00 ulkokuntosali 

pe klo 10.00–11.00 puistokuntopiiri 

 

30.5.–22.6.2022 (20.–22.6. puistojumpat on peruttu sateella) 

ma klo 11.00–11.45  päiväpuistis 

ma klo 11.50–12.30 puistovenyttely 

ti klo 9.00–9.45 kahvakuula (ei 21.6.) 

ti klo 13.00–14.00 painonnostoharjoittelua senioreille 

(vain 7.6.) 

ti klo 14.00–15.00 treenitreffit (ei 21.6.) 

ke klo 11.00–11.45  päiväpuistis 

ke klo 11.50–12.35 puistoasahi-/venyttely 

to klo 10.15–11.00 teemajumppa (9.6. ja 16.6.) 

to klo 11.05–11.50 teemajumppa (9.6. ja 16.6.) 
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to klo 11.55–12.40 seniorijumppa (ei 2.6.) 

to klo 17.00–17.45 puistojumppa (ei 2.6.) 

to klo 17.50–18.20 puistovenyttely (ei 2.6.) 

pe klo 10.00–11.00 puistokuntopiiri 

 

1.8.–26.8.2022 

ma klo 11.00–11.45 päiväpuistis 

ma klo 11.50–12.30  puistovenyttely 

ke klo 12.00–12.45  päiväpuistis 

ke klo 12.50–13.20  puistovenyttely 

to klo 17.00–17.45 puistojumppa  

to klo 17.50–18.20 puistovenyttely 

pe klo 10.00–11.00 puistokuntopiiri 

Tikkurilan uimahalli on suljettu 20.6.–17.7.2022. 
 

HAKUNILAN UIMAHALLI, Sotungintie 17 

5.5.–19.5.2022 

to klo 10.00–11.00 treenitreffit 

 

9.6.–23.6.2022 

to klo 12.00–12.45 päiväpuistis 

to klo 12.50–13.30 puistoasahi 
 

18.8.–25.8.2022 

to klo 12.00–12.45 päiväpuistis 

to klo 12.50–13.30  puistoasahi 

Hakunilan uimahalli on suljettu 18.7.−14.8.2022. 
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HIEKKAHARJUN NUORISOTALO, Leinikkitie 36 

3.5.–24.5.2022   

ti klo 11.00–12.00 puistokuntopiiri 

 
31.5.–21.6.2022 

ti klo 11.00–12.00 päiväpuistis 

 

KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUS, Karsikkokuja 13 

Jumppien maksimiosallistujamäärä on 15 hlöä. 

3.5.–24.5.2022, ti treenitreffit viimeisen kerran 31.5. 

ti klo 9.45–10.30 seniorijumppa 

ti klo 13.00–15.00 treenitreffit 

to klo 13.30–14.30 tuolijumppa + kuntosali 

to klo 14.30–15.30 treenitreffit 

 

7.6.–21.6.2022 

ti klo 9.45–10.30 seniorijumppa 

 

MONITOIMIKESKUS LUMO, Urpiaisentie 14 

Ryhmien maksimiosallistujamäärä on 25 hlöä. 

5.5.–19.5.2022 

to klo 9.45–10.30 seniorijumppa 

to klo 10.35–11.20 kehonhuolto 
 

KORSON KESKUSPUISTO, Ankkalammen vapaanurmialue 

9.6.–23.6.2022 

Ryhmä pidetään Sokevan päädyssä.  

to klo 10.00–11.00 päiväpuistis + venyttely 
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KUUSIJÄRVEN ULKOILUALUE, Kuusijärventie 3, 

tapaaminen päärakennuksen edessä   

13.5.−17.6.2022 (ei 27.5.) 

pe klo 10.00–10.45 ulkojumppa 

pe klo 10.50–11.35 ulkoasahi/-venyttely 

pe klo 13.00 (lähtö) polkukävely 

 

MIKKOLAN ULKOKUNTOILUPAIKKA, Ullantie 50, 

hiekkakentän viereinen nurmikkoalue 

Mikkolan asukkaiden idea, joka äänestettiin toteutettavaksi 

osallistuvassa budjetoinnissa.  

30.5.–21.6.2022 ja 1.8.–23.8.2022  

ti klo 12.00–13.00 puistojumppa 

ma klo 17.00–18.00 puistojumppa 

 

RAJAKYLÄN URHEILUKENTTÄ, Säilätie 31, 

huoltorakennuksen viereinen tekonurmialue 

Länsimäen asukkaiden idea, joka äänestettiin toteutettavaksi 

osallistuvassa budjetoinnissa.  

30.5.–21.6.2022 ja 1.8.–23.8.2022 

ma klo 12.00–13.00 puistojumppa 
ti klo 17.00–18.00 puistojumppa 

 

HAVUKOSKEN ULKOILUALUE, Koskenniska 

Havukosken asukkaiden idea, joka äänestettiin toteutettavaksi 

osallistuvassa budjetoinnissa. Järjestäjänä Rekolan Raikas. 

31.5.–21.6.2021 ja 2.–30.8.2021 

ti klo 18.00–19.00              puistojumppa 
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RAUTKALLION PUISTOKENTTÄ, Vanha Rekolantie 14 

Aidattu pienpelikenttä (tekonurmi) 

Havukosken asukkaiden idea, joka äänestettiin toteutettavaksi 

osallistuvassa budjetoinnissa. Järjestäjänä Rekolan Raikkaan 

veteraanijaosto.  

 

30.5.–13.6.2022 ja 15.8.–29.8.2022 

ma klo 13.00–14.00 ikäihmisten puistojumppa 
 

MUU ULKOLIIKUNTA 
Monipuolista ulkoliikuntaa urheilupuiston lähiliikuntapaikan 

ulkokuntoilulaitteita ja aluetta hyödyntäen. Kokoontuminen 

ulkokuntoilulaitteiden luona. 
 

HAKUNILAN URHEILUPUISTO, Luotikuja 2 

3.5.–24.5.2022 

ti klo 14.00–15.00 frisbeegolf 

to klo 12.00–13.00 ulkoaktiviteetti 

to klo 13.15–14.15  ulkoboccia 

 

7.6. –21.6.2022 

ti klo 14.00–15.00 frisbeegolf 
 

MALMINIITTYN FRISBEEGOLFRATA, Malminiityntie 15 

Voit osallistua ryhmään myös ilman välineitä.  

4.5.−22.6.2022 (ei 25.5.) 

ke klo 13.00–14.00 frisbeegolf 
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REKOLAN LIIKUNTAPUISTON LÄHILIIKUNTAPAIKKA,  

Joukontie 25 

4.5.–22.6.2022 (ei 25.5.) 

ke klo 14.15–15.15 ulkoaktiviteetti 
 

TIKKURILA / HEUREKA, Kuninkaalantie 7 

2.5.–20.6.2022 

Kävelyä joenvarren aluetta hyödyntäen, sisältäen 

jumppatuokioita. Kokoontuminen Heurekan edustan 

nurmialueella. Vanhemmat vaunujen kanssa tervetuloa! 

ma klo 14.00–15.00 kävely + jumppatuokiot 
 

VESIJUMPAT 
Ryhmien maksimiosallistujamäärä: vesijumppa 18 hlöä, 

syvänvedenjumppa 20 hlöä, lämminvesialtaassa 12. 

 

HAKUNILAN UIMAHALLI, Sotungintie 17 

3.5.−21.6.2022 (ei 31.5., ei 2.6.) 

ti klo 12.15–12.45 vesijumppa 

ti klo 13.00–13.30 vesijumppa lämminvesialtaassa 

to klo 14.45–15.15 syvänvedenjumppa 

 

16.8.−25.8.2022 

ti klo 12.15–12.45 vesijumppa 

ti klo 13.00–13.30 syvänvedenjumppa 

to klo 14.00–14.30 vesijumppa 

Hakunilan uimahalli on suljettu 18.7.-14.8.2022. 
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TIKKURILAN UIMAHALLI, Läntinen Valkoisenlähteentie 50 

2.5.–23.5.2022 

ma klo 14.00–14.30 vesijumppa 

ma klo 14.30–15.00 syvänvedenjumppa 

ke klo 11.00–11.30 vesijumppa 

to klo 11.15–11.35 vesijuoksutekniikka 

to klo 11.35–12.05 vesijumppa 

pe klo 8.00–8.30 syvänvedenjumppa 

 

30.5.–17.6.2022 (ei 2.6.) 

ma klo 14.00–14.30 vesijumppa 

ma klo 14.30–15.00 syvänvedenjumppa 

ke klo 9.00–9.30 vesijumppa 

to klo 14.30–15.00 vesijumppa 

pe klo 8.00–8.30 syvänvedenjumppa 

 

1.8.–26.8.2022 

ma klo 14.00–14.30 vesijumppa 

ma klo 14.30–15.00 syvänvedenjumppa 

ke klo 13.45–14.15 vesijumppa 

pe klo 8.00–8.30 syvänvedenjumppa 

Tikkurilan uimahalli on suljettu 20.6.–17.7.2022. 
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VIDEO-OHJATTU LIIKUNTA 
 

Virtuaalijumpat 

2.5.–23.6. ja 1.8.–25.8.2022 

Virtuaalijumppien vetäjinä toimivat tutut Vantaan kaupungin 

ohjaajat. Viikko-ohjelma löytyy osoitteesta 

www.vantaa.fi/fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/liikunta-ja-

ulkoilu/virtuaalijumpat 

 

1 KM KÄVELYTESTI  
 

Kävelytesti on suunnattu 55–79-vuotiaille. Kävelytesti kertoo 

aerobisesta kestävyyskunnosta ja toimintakyvystä. 
 

HIEKKAHARJUN URHEILUPUISTO, Urheilutie 15 

25.5.2022 ke klo 10.00–11.30 

 

LIHASKUNTO- JA LIIKKUVUUSTESTIT 
 

Testit on suunnattu 30–65-vuotiaille. Testeissä mitataan 

lihaskuntoa sekä liikkuvuutta. Osallistuminen on maksutonta.  

 

TIKKURILAN UIMAHALLI, Läntinen Valkoisenlähteentie 50 

to 11.8. alkaen klo 10.15 

https://vantaa-my.sharepoint.com/personal/mari_soralahti_vantaa_fi/Documents/www.vantaa.fi/fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/liikunta-ja-ulkoilu/virtuaalijumpat
https://vantaa-my.sharepoint.com/personal/mari_soralahti_vantaa_fi/Documents/www.vantaa.fi/fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/liikunta-ja-ulkoilu/virtuaalijumpat
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VIITTOMAKIELISTEN LIIKUNTA 
 
MYYRMÄEN UIMAHALLI, Myyrmäenraitti 4, 

kokoontuminen pääovella, osallistuminen on maksutonta 
5.5.−23.6.2022 (ei 26.5.) ja 11.−25.8.2022 

to klo 12.15–13.15  ulkoliikunta, aikuiset 
 

Ulkoliikunta pitää sisällään monipuolista liikuntaa ulkona eri 
kohteissa, mm. puistojumppaa, kävelyä/sauvakävelyä. Osallis-
tuminen on maksutonta. Tiedustelut tuntien sisällöistä/ilmoit-
tautumiset: Saku-Petteri Lehtonen, 040 139 4229, saku-pet-
teri.lehtonen@skul.org 
 

KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUKSEN 

KUNTOSALITUNNISTEEN 

JATKOLATAUS  
 

Kulkutunnisteen omaavat 70 + Sporttikorttilaiset voivat jatko-
ladata kulkutunnisteen liikunnanohjaajien toimistossa. Mu-
kana tulee olla Sporttikortti ja tunnisteesi numero. 
 

Koivukylän vanhustenkeskus, Karsikkokuja 13 

 
3.5.−21.6.2022 
ti klo 9.00–10.00 Kulkutunnisteiden jatkolataaminen 

mailto:saku-petteri.lehtonen@skul.org
mailto:saku-petteri.lehtonen@skul.org
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YLEISTÄ 
• Kesäliikunnan ryhmät ovat maksuttomia, poikkeuksena 

vesijumpat. Vesijumpan kertamaksu on 2,00 € + 

uimahallin sisäänpääsymaksu. 

• Treenitreffit on ilmaista vapaaharjoitteluaikaa 60 + -

vuotiaille treenikavereiden mukavassa seurassa. 

Ohjaaja on kuntosalilla opastamassa ja antamassa 

treenivinkkejä. 

• Kaikkiin uimahallien sisätiloissa pidettäviin ryhmiin 

noudetaan kassalta kertalipuke. Muissa tiloissa 

pidettäviin jumppiin osallistujat ryhmään otetaan 

tulojärjestyksessä. 

• Kertalipukkeen voi noutaa aikaisintaan 15 min ennen 

ryhmän alkamista. 

• Vesijumppalipukkeen voi ostaa aikaisintaan 40 min 

ennen vesijumpan alkua. 

• Otathan puistojumppiin oman alustan mukaan. 

• Huom! Liikuntaryhmissä on säävaraus: sateella ja 

nurmikon ollessa märkä ulkoliikunnat perutaan. 

Poikkeuksena Myyrmäen uimahallin nurmella 

pidettävät päiväpuistojumpat ja puistokuntopiiri, 

jotka pidetään sisätiloissa.  

• Heinäkuu on ohjatun liikunnan osalta lomakuukausi. 

 

Ohjatun liikunnan kesästä lisätietoa p. 09 8392 4601, 
suositeltavat soittoajat ma–ti ja to–pe klo 9.00–11.00. 

(ei 24.6.–1.8.2022) 
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JUMPAT, SISÄLIIKUNNAT JA 

PUISTOJUMPAT 

 

MYYRMÄEN UIMAHALLI, Myyrmäenraitti 4 

Ryhmien maksimiosallistujamäärät ovat sisäjumpissa 35 hlöä. 

2.5.–24.5.2022  

ma klo 11.00–11.45 lavis 

ma klo 12.00–12.45 reipas seniorijumppa  

ma klo 12.50–13.35 venyttely 

ti klo 10.15–11.00 kevennetty seniorijumppa 

ti klo 11.05–11.50 keho ja mieli 

ti klo 13.00–13.45 kahvakuula (vain 24.5.) 

ti klo 14.00–14.40 tuolijumppa 

ti klo 14.00–15.00 treenitreffit 

ke klo 12.30–13.15 seniorijumppa 

ke klo 13.30–14.15  miesten voima 

ke klo 14.30–15.15 tasapaino 

to klo 12.15–13.15 tuolijumppa ja kuntosali 

 

30.5.–22.6.2022  

ma klo 11.00–11.45 puistolavis 

ma klo 12.00–12.45 päiväpuistis 

ma klo 12.50–13.20 puistovenyttely/asahi 

ti klo 10.15–11.00 teemajumppa (31.5. ja 7.6.) 

ti klo 11.05–11.50 teemajumppa (31.5. ja 7.6.) 

ti klo 11.55–12.40 seniorijumppa 

ti klo 13.00–13.45 kahvakuula 

ti klo 14.00–14.40 tuolijumppa 

ti klo 14.00–15.00 treenitreffit 
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ti klo 17.00–17.45 puistojumppa 

ti klo 17.50–18.20 puistovenyttely 

ke klo 10.15–11.00 vaunujumppa 

ke klo 12.00–12.45 päiväpuistis 

ke klo 12.50–13.20 puistovenyttely 

pe klo 10.00–11.00 puistokuntopiiri 

 

1.8.–26.8.2022 

ma klo 11.00–11.45 puistolavis 

ma klo 12.00–12.45 päiväpuistis 

ma klo 12.50–13.20 puistovenyttely/asahi 

ti klo 17.00–17.45 puistojumppa 

ti klo 17.50–18.20 puistovenyttely 

ke klo 12.00–12.45 päiväpuistis 

ke klo 12.50–13.20 puistovenyttely 

pe klo 10.00–11.00 puistokuntopiiri 

Myyrmäen uimahalli on suljettu 4.7.–31.7.2022.  

 

MARTINLAAKSON NUORISOTILA, Martinlaaksonpolku 3 

Ryhmän maksimiosallistujamäärä on 20 hlöä. 

6.5.–20.5.2022 

pe klo 9.00–9.45 seniorijumppa 

 

MARTINLAAKSON UIMAHALLI, Martinlaaksonkuja 2 

Kävelyn kokoontuminen on uimahallin pääoven edustalla. 

Treenitreffit pidetään kuntosalilla. 

2.5.–30.5.2022 

ma klo 10.00–11.00 kävely + jumppatuokiot 

ma klo 13.00–14.00 treenitreffit 

Martinlaakson uimahalli on suljettu 6.6.–28.8.2022. 
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JOKIUOMANPUISTO, Louhelantie 13, ulkoliikuntapaikan 

viereisellä nurmikkoalueella ojan toisella puolella 

9.6.−23.6.2022 

to klo 13.00–13.45 päiväpuistis 

to klo 13.50–14.20 puistovenyttely 

 

VETOKANNAKSEN LÄHILIIKUNTAPAIKKA, 

Vantaanlaaksontie 3  

13.5.−17.6.2022 (ei 27.5.) 

pe klo 10.00–10.45 ulkojumppa 

pe klo 10.50–11.35 ulko-/metsäjumppa 

pe klo 13.00 (lähtö) polkukävely 

 

MUU ULKOLIIKUNTA 
Ulkoaktiviteetti on monipuolista ulkoliikuntaa 

lähiliikuntapaikan ulkokuntoilulaitteita ja aluetta hyödyntäen. 

Kokoontuminen ulkokuntoilulaitteiden luona. 

KAIVOKSELAN LÄHILIIKUNTAPUISTO, Luolapolku 6 

4.5.–18.5.2022 

ke klo 10.00–11.00 ulkoaktiviteetti 

 

KARTANONKOSKEN LÄHILIIKUNTAPAIKKA, Tilkuntie 5 

9.6.−23.6.2022 

to klo 14.30–15.30 ulkoaktiviteetti 
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LIPUNKANTAJAN LÄHILIIKUNTAPAIKKA (KIVISTÖ), 

Lipputie 9 

4.5.−22.6.2022 (ei 25.5.) 

ke klo 14.00–15.00 ulkoaktiviteetti 

 

MALMINIITTYN FRISBEEGOLFRATA, Malminiityntie 15 

Voit osallistua ryhmään myös ilman välineitä.  
4.5.−22.6.2022 (ei 25.5.) 

ke klo 13.00–14.00 frisbeegolf 
 

REKOLAN LIIKUNTAPUISTON LÄHILIIKUNTAPAIKKA, 

Joukontie 25 

4.5.−22.6.2022 (ei 25.5.) 

ke klo 14.15–15.15 ulkoaktiviteetti 

 

VESIJUMPAT 
 

MYYRMÄEN UIMAHALLI, Myyrmäenraitti 4 

Ryhmien maksimiosallistujamäärät ovat vesijumpassa 18 hlöä, 

syvänvedenjumpassa 20 hlöä, lämminvesialtaassa 10 hlöä. 

2.5.–25.5.2022 

ma klo 13.15–13.45 vesijumppa  

ma klo 13.45–14.15 syvänvedenjumppa 

ti klo 12.30–13.00 vesijumppa 

ti klo 13.00–13.30 vesijumppa lämminvesialtaassa 

ke klo 9.00–9.30 vesijumppa  

ke klo 9.30–9.50 vesijuoksutekniikka 

to klo 14.00–14.30 syvänvedenjumppa 
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30.5.–22.6.2022 

ma klo 13.15–13.45 vesijumppa  

ma klo 13.45–14.15 syvänvedenjumppa 

ti klo 12.30–13.00 vesijumppa 

ti klo 13.00–13.30 vesijumppa lämminvesialtaassa 

ke klo 9.00–9.30 vesijumppa  

ke klo 9.30–9.50 vesijuoksutekniikka 

pe klo 9.00–9.30 vesijumppa 
 

1.8.–26.8.2022 

ma klo 13.15–13.45 vesijumppa  

ma klo 13.45–14.15 syvänvedenjumppa 

ke klo 9.00–9.30 syvänvedenjumppa 

to klo 13.30–14.00 vesijumppa 

pe klo 9.00–9.30 vesijumppa 

Myyrmäen uimahalli on suljettu 4.7.–31.7.2022.  
 

MARTINLAAKSON UIMAHALLI, Martinlaaksonkuja 2 

Ryhmien maksimiosallistujamäärä vesijumpassa on 18 hlöä. 

2.5.−30.5.2022 

ma klo 14.30–15.00 vesijumppa 

pe klo 10.40–11.00 vesijuoksutekniikka 

pe 11.00–11.30 vesijumppa 

Martinlaakson uimahalli on suljettu 6.6.–28.8.2022. 

 

VIRTUAALIJUMPAT 
2.5.–23.6. ja 1.8.−25.8.2022 

Viikko-ohjelma löytyy osoitteesta www.vantaa.fi/fi/vapaa-

aika-ja-hyvinvointi/liikunta-ja-ulkoilu/virtuaalijumpat 

https://vantaa-my.sharepoint.com/personal/mari_soralahti_vantaa_fi/Documents/www.vantaa.fi/fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/liikunta-ja-ulkoilu/virtuaalijumpat
https://vantaa-my.sharepoint.com/personal/mari_soralahti_vantaa_fi/Documents/www.vantaa.fi/fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/liikunta-ja-ulkoilu/virtuaalijumpat
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VIITTOMAKIELISTEN LIIKUNTA 

MYYRMÄEN UIMAHALLI, Myyrmäenraitti 4, kokoontumi-

nen pääovella, osallistuminen on maksutonta. 
5.5.−23.6.2022 (ei 26.5.) ja 11.−25.8.2022 
to klo 12.15–13.15 ulkoliikunta, aikuiset 
 
Ulkoliikunta pitää sisällään monipuolista liikuntaa ulkona eri 
kohteissa, mm. puistojumppaa, kävelyä/sauvakävelyä. Tiedus-
telut tuntien sisällöistä/ilmoittautumiset: Saku-Petteri Lehto-
nen, 040 139 4229, saku-petteri.lehtonen@skul.org 

1 KM KÄVELYTESTI 

Kävelytesti on suunnattu 55–79-vuotiaille. Kävelytesti kertoo 

aerobisesta kestävyyskunnosta ja toimintakyvystä. 

MYYRMÄEN URHEILUPUISTO, Raappavuorentie 8–10 

ke 25.5. klo 13.00–14.30 
 

LIHASKUNTO- JA LIIKKUVUUSTESTIT 
Testit on suunnattu 30–65-vuotiaille. Testeissä mitataan 

lihaskuntoa sekä liikkuvuutta. Osallistuminen on maksutonta.  

MYYRMÄEN UIMAHALLI, Myyrmäenraitti 4 

ti 23.8. aloitus klo 10.15 

VIDEO-OHJATTU LIIKUNTA 

mailto:saku-petteri.lehtonen@skul.org


 

 

 

 

 

 

Kaupunkikulttuuri / liikunnan palvelualue 
www.vantaa.fi/kesaliikunta 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
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