
 
 
 

 

 
 
 

Lainattavat liikuntavälineet Ylöjärven kirjastoissa 
Lista päivitetty 21.2.2023 
 
Ylöjärven kirjastoista on lainattavissa liikuntavälineitä omatoimiseen liikkumiseen ja pelailuun. Laina-aika välineillä 
on kesäaikaan viikko ja muutoin kaksi viikkoa. Lainaus onnistuu normaalilla Piki-kirjastokortilla.  
Ajankohtaisin listaus vuokrattavista välineistä sekä varaustilanne löytyy kirjastojen PIKI-verkkokirjastosta piki.fi. 
Lyhyt käyttöohje: Valitse ensin Muita aineistoja > Urheiluvälineet ja valitse haluamasi kirjasto Rajaa tulosta -
valikon alta. 
 
 
Pääkirjasto Leija 

• SUP -laudat (2 kpl). Lainattavissa kesäaikaan. 
Lautojen kantavuus max. 140 kg. Täytettävä.  
Kantokassissa pumppu, säädettävä mela, evä, karkuremmi, muu remmi sekä ohjeet. 

• Frisbeegolf -settejä (3 kpl). Jokaisessa repussa kolme kiekkoa. 

• Rantalentopalloja (2 kpl). Repussa mukana myös pumppu. 

• Tasapainolautoja (2 kpl). 

• Painohulavanteet (2 kpl). Koottava. Paino 1,2 kg. 

• Kahvakuulat (4 kpl). Koot: 4 kg, 6 kg, 8kg ja 10 kg. 

• Padelmailat (3 kpl). 

• Kävelysauvat (5 paria). Koot: 2x110 cm, 1x115cm ja 2x120cm. 

• Lumikengät (4 paria). Kantavuus 77-114 kg. 

• Retkiluistimia (6 paria). Talvikenkiin sopivat. Koot: 2x36-40, 2x40-45 ja 2x45-48.  

• Ylöjärvi-polkupyöriä (5 kpl). Lainattavissa kesäaikaan.  

• Sirkusvälinesetti (2 kpl). Setti sisältää: Jonglöörinpalloja, jonglöörin renkaat ja keilat, taikurin huivin, 
diabolon, devil sticks sekä pyörivän lautasen. 

• Spike ball -peli (sis. 1 kilpailupallon ja 2 harjoituspalloa, verkon, laukun ja ohjekirjan). 

• Luistelulutuki (TykeSkateR) (2 kpl). 
 

 
 
Viljakkalan kirjasto 

 

• Mölkkypeli 

• Iso jumppapallo 

• Sulkapallomailat (4 kpl) + sulkia (4 kpl) 

• Kävelysauvat (4 kpl). Koot: 110cm, 2x115 cm ja 120cm. 

• Gymstic-tankoja (2 kpl). 1x Medium (sininen) ja 1xRaskas (musta). 

• Käsisoutulaite 

• Turbokeihäs 

• Jalkapalloja (2 kpl) 

• Frisbeegolf-settejä (2 kpl). Sisältää 3 kiekkoa + repun. 

• Liitokiekko (frisbee) 

• Lumikengät (3 paria). Kantavuus 77-114 kg. 

• Retkiluistimia (3 paria). Talvikenkiin sopivat. Koot: 1x36-40, 1x40-45 ja 1x45-48. 

• Spike ball -peli (sis. 1 kilpailupallon ja 2 harjoituspalloa, verkon, laukun ja ohjekirjan). 
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Kurun kirjasto 

• Mölkkypeli 

• Petankki 

• Rullaluistimet (2 paria). Koot: 38 ja 43,5. 

• Skuutti (2 kpl) 

• Kypärä (3 kpl). Koot: 1xM, 1x54-58 ja 1x58-62. 

• Ranne-, kyynär- ja polvisuojat (3 kpl). Koot M ja L. 

• Vesijuoksuvöitä (2 kpl). 

• Uimakellukkeet 

• Tennismailat (3 kpl) + tennispallot 

• Sulkapallomailat (4 kpl) + sulkapallot 

• Koripallot (2 kpl). Koot: Mini ja 6. 

• Jalkapallot (2 kpl). Koot: 4 ja 5. 

• Kävelysauvat (4 kpl). Koot: 110 cm, 115 cm, 120 cm ja 125 cm. 

• Tasapainolauta 

• Kahvakuulat (4 kpl). Koot: 4 kg, 6 kg, 8kg ja 10 kg. 

• SUP-lauta. 
Laudan kantavuus max. 140 kg. Täytettävä.  
Kantokassissa pumppu, säädettävä mela, evä, karkuremmi, muu remmi sekä ohjeet. 

• Frisbeegolf -setti (2 kpl). Sisältää 3 kiekkoa. 

• Lumikengät (4 paria). Kantavuus 77-114 kg. 

• Retkiluistimet (4 paria). Koot: 2xM (SNS-side), 1xL (NNN-side) ja 1xXL (NNN-side). 

• Roskapihdit (2 kpl). 

• Spike ball -peli (sis. 1 kilpailupallon ja 2 harjoituspalloa, verkon, laukun ja ohjekirjan). 
 

 


