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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Pukkilan kunnan liikuntapaikkoja varattavissa 
perhekuntien yksityiseen käyttöön 
 
 

Seuraavat varausjärjestelyt ovat tällä tietoa käytössä tammikuun loppuun asti. Mikäli 

rajoitukset jatkuvat, jatketaan näillä järjestelyillä. Mahdollisten väärinkäytösten ilmetessä 

joudumme keskeyttämään järjestelyt.  
 

Yli 65-vuotiaille pukkilalaisille tarjottavasta toiminnasta löytyy tietoa senioripalvelujen 
erillisessä tiedotteessa.  

 

Kaikki toiminnot ovat tarkoitettu ensisijaisesti pukkilalaisille.  

 
 

Kuntosalit: 
 

Kuntosaleille voi varata oman perhekunnan yksityisen 1,5 h vuoron. Hinta 

varaukselle on 5 e/henkilö ja tämä laskutetaan varattujen vuorojen mukaan 
jälkikäteen. Normaalien kuntosalimaksujen hyvityksistä tiedotetaan myöhemmin.  

Vuorot varataan liikunnanohjaajalta ida.clewer@pukkila.fi  
 

 Vuoron varanneen tulee huolehtia terveysturvallisesta toiminnasta;  

 Saavut kuntosalille vain terveenä  

 Käytät käsidesiä/peset kädet tullessasi sekä poistuessasi tilasta 

 Tiloista löytyy puhdistusvälineet, huolehdit koskemiesi pintojen pyyhinnästä 

harjoittelun jälkeen  
 Vuorot ovat tarkkoja, jolloin pystymme minimoimaan kohtaamisia  

 Vuoron varaus koskee ainoastaan omaan perhekuntaan kuuluvia henkilöitä  

 

Hyvinvointikeskus Onnin sekä koulun kuntosalit ovat varattavissa arki-iltoina klo 15 
eteenpäin ja viikonloppuisin koko päivän.  

 

Paloaseman kuntosalille varattavissa aikoja koko päivän (klo 6->), poissulkien 
siivousajat ti klo 9-10 ja to klo 9-10.30.  

 
 

Hyvinvointikeskus Onnin allasosasto:  
 

Onnin allasosastolle on mahdollista varata perhekunnalle oma uintivuoro. 

Uintivuorolla on uintivalvoja, jolle suoritetaan kertamaksu.  
 

 Uintikerran hinta on 10 e + normaali uintimaksu: 4 e aikuinen ja 2,5 e 

lapsi/eläkeläinen/työtön/opiskelija.  

 Vuoron varanneilla on käytössään yksi pukuhuone 

 Saavuthan uimaan vain terveenä 

 Käsidesiä on käytettävä tilaan saavuttaessa sekä tilasta poistuttaessa. 

 Tiloista löytyy puhdistusvälineitä, joilla pyyhitään kosketuspinnat puku- sekä 

pesutiloissa 
 Vuorot varataan seuraavalle viikolle edellisen viikon perjantaihin klo 15 

mennessä liikunnanohjaajalta ida.clewer@pukkila.fi.  

 Vuoroja on tarjolla seuraavasti:  

o Maanantaisin klo 18-19.30 sekä klo 19.30-21 
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o Tiistaisin klo 18-19.30  

o Perjantaisin klo 18-19.30 sekä klo 19.30 -21 
 

Mikäli perhe toivoo uintiajalle veden pinnan madaltamista, tulee siitä ilmoittaa 

varausta tehdessä.  
 

 

Liikuntasali:  
 

Liikuntasali on mahdollista varata perhekunnan omatoimiseen liikkumiseen arki-
iltaisin sekä viikonloppuisin. Varattavissa 1,5 h aikoja joka sisältää liikunnan, 

pintojen pyyhinnän sekä poistumisen tiloista. Hinta 10 e ja tämä laskutetaan 
jälkikäteen varattujen vuorojen mukaan. Vuorot varataan liikunnanohjaajalta 

ida.clewer@pukkila.fi  

 
Vuoron varanneen tulee huolehtia terveysturvallisesta toiminnasta:  

 
 Saavu liikuntasaliin vain terveenä 

 Käytäthän käsidesiä tullessasi sekä poistuessasi tilasta 

 Tiloista löytyy puhdistusvälineitä, joilla pyyhitään kosketuspinnat 

liikuntasalissa 

 Huomioittehan, että vuorot ovat tarkkoja ajankohtia, jotta pystymme 

minimoimaan kohtaamisia  
 Vuoron varaus koskee ainoastaan omaan perhekuntaan kuuluvia henkilöitä 
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