
KORONA RAJOITUKSET LIIKUNNASSA 

обмеження в зв'язку з коронавірусом  

Ei korona rajoituksia voimassa 

обмежень з коронавірусом немає на зараз  

 

 

Liikunta-alueet, -paikat ja -halli 

Спортивні майданчики, місця та зал  

KUNTOSALI 

спортивний зал  

 

Jääkukko Oy:n omistama kuntosali Kunto Kukko 

KUNTO-KUKKO ON AVOINNA(спортивний зал) відкритий : 

Avoinna joka päivä klo 05-23 henkilökohtaisella kulunvalvonta kortilla. 

Відкритий кожного дня о 5:00-23:00 з персональною карткою контролю 
доступу. 

Kulunvalvonta Kortteja myydään iltaisin jäähallin valvomosta, jäähallin 
aukioloaikana. 

Картки контролю доступу продаються ввечері з диспетчерської катка, в 
години роботи катка. 

Lisätiedot: Kari Huunonen, p. 044 085 4306 

Додаткова інформація:(Kari Huunonen телефонний номер:0440854306) 

● Прайс-лист , ціна : 
● Hinnasto: 

kertamaksu   -   5 € 

одноразова плата - 5€ 

10-kortti   -       40 € 

10-разова ціна - 40€ 

kk-kortti      -    40  



місячна оплата -40€ 

2 kk-kortti   -    70 € 

2-місячна оплатат-70 € 

6 kk-kortti  -   180 €    

6-місячна оплата -180€ 

vuosikortti   - 330 € 

річнаплата -330€ 

 + kulunvalvontakortti 15 € (palautetaan kortin palautuksen yhteydessä) 

+ карта контролю доступу 15 € (повертається при поверненні картки) 

 

JÄÄHALLI (каток ) 

● jääkiekkokaukalo 

● головний каток  
● 60 m juoksusuora 
● 60 метрів пробіг  
● lyönti- ja heittoharjoittelu tila 
● удар і кидок-змагання  
● kahvio/ravintola 

● кафе\ресторан 

 

Uimahallin aukioloajat: 

Графік роботи басейну: 

maanantai -понеділок  14.00 - 21.00 
tiistai -вівторок14.00 - 21.00  
keskiviikko -середа 6.00 - 8.30 ja/та 14.00 - 21.00 
torstai -четверг 14.00 - 21.00 
perjantai -п'ятниця  14.00 - 21.00 
lauantai- субота12.00 - 16.00 
sunnuntai -неділя12.00 - 16.0 

-Hinnasto:Kertakäynti:Прайс-лист. Одноразове відвідування 
5,00 €   Aikuiset   Дорослі 
2,50 €   Eläkeläiset, lapset, opiskelijat työttömät, varus miehet Пенсіонери, 
діти, студенти безробітні, призовники 
 
Sarjalippu 10 kpl 

Квиток на серію 

38,00 € -Aikuiset  

Дорослі 
22,50 € Eläkeläiset lapset, opiskelijat, 
             työttömät, varus miehet діти, студенти, безробітні, 
призовники,Пенсіонери 
 



 
Sarjalippu 50 kpl: 

Квиток на серію 

 
180 €  Aikuiset Дорослі 
100 €  Eläkeläiset lapset, opiskelijat, 
           työttömät, varus miehet діти, студенти, безробітні, 
призовники,Пенсіонери 

 

V. 2016 joulukuun alussa käyttöön otetun noin 2500 neliömetrin kokoisen 
monitoimihallin ytimenä on reilun 1000 neliömetrin suuruinen ja 8 metriä 
korkea sali, joka mahdollistaa eri sisäpalloilu muotojen nyky sääntöjen 
mukaiset mitat ja riittää jopa tuhannen hengen erimuotoisten 
yleisötilaisuuksien pitopaikaksi. Lisäksi liikkujaa hemmotellaan mm. 70 
metrisellä juoksusuoralla sekä hyppy-, lyönti- ja heitto paikoilla. Peiliseinillä 
varustetussa monitoimitalossa onnistuvat puolestaan niin baletit, jumpat 
kuin kamppailulajit kin. Hallin päätyyn tulevat myös vuoden lopulla tehtävän 
pallo- ja luistelukentän laajennuksen käyttäjiä palvelevat pukeutumis- ja 
peseytymistilat. 

- У центрі багатофункціонального залу площею приблизно 2500 
квадратних метрів, який було введено в експлуатацію на початку 
грудня 2016 року, знаходиться понад 1000 квадратних метрів і висотою 
8 метрів. Крім того, рушія балують, напр. З 70-метрового бігу прямо і 
стрибків, ударів і метань. У багатофункціональному залі з 
дзеркальними стінами також успішно йдуть балет, гімнастика та бойові 
мистецтва. У кінці залу також буде роздягальня та мийка, яка 
наприкінці року обслуговуватиме користувачів продовження м’ячів та 
ковзанок. 

 

Monitoimihallin käyttömaksut liikunta toimintaan käytettäessä 
laitilalaisille:Плата за користування багатоцільовим залом для 
спортивних заходів для жителів Лайтіли: 

Koko liikuntasali 32 € / tunti 
1/3 salia 14 € / tunti 
Monitoimitila (=peilisali) 11 € / tunti 
Juoksusuora 11 € / tunti 

Весь тренажерний зал коштує 32 €/год 

1/3 зали 14 €/год 

Багатофункціональна кімната (= дзеркальний зал) 11 €/год 

Біг прямо 11 €/год 

 

 

URHEILUTALON MONIPUOLINEN TARJONTA: 

УНІВЕРСАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ СПОРТИВНОГО БУДКУ: 

● liikuntahalli спортзал 
● punttisali (maksuton) тренажерний зал (безкоштовно) 



● judosali дзюдосалі 
● ampumarata тир 

 

 

 

Urheiluseurat 

Спортивні клуби 

-Спортивні клуби, що працюють у Лайтілі, пропонують хобі в більш ніж 
двадцяти видах спорту. У меню поруч з ним ви побачите контактні дані 
клубів / видів спорту. Зв’яжіться з людьми для отримання актуальної 
інформації про діяльність. Більшість також мають домашню 
сторінку в порядку. Не соромтеся звертатися до нас! 

 

● Urheiluseurat 

o Laitilan Jyske ry  (jääkiekko, jalkapallo..) 

 

 

 

sami.maki@laserkeskus.fi 

Футбольна секція 

040 837 9134 

 

Відділ льодового спорту 

0400 538 540 

juha.kivio@icloud.com 

 

Дитяча спортивна школа 

0400 999 636 

rami.hyytia@lailanet.fi 

 

Відділ бейсболу 

044 022 3201 

https://www.laitila.fi/palvelut/liikuntapalvelut/urheiluseurat/
https://www.laitila.fi/palvelut/liikuntapalvelut/urheiluseurat/laitilan-jyske-ry/
mailto:sami.maki@laserkeskus.fi


sami.maki@laserkeskus.fi 

Відділ флорболу 

040 776 7700 

kateviherjalaakso@gmail.com 

 

Відділ спортивного орієнтування 

050 532 3366 

arttu.hannula@luukku.com 

 

Секція плавання 

044 272 7224 

marja.vainio@lailanet.fi 

 

 

Відділ легкої атлетики 

0400 844 070 

marjaheikkila25@gmail.com 

 

    Jirsi Lalla 

    040 776 6265 

    jirsilalla@gmail.com 

 

    Секція бадмінтону 

    040 776 6265 

    jirsilalla@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

o Huvin Vuoksi ry-  Хобі для жінок 

 

mailto:sami.maki@laserkeskus.fi
mailto:marja.vainio@lailanet.fi
https://www.laitila.fi/palvelut/liikuntapalvelut/urheiluseurat/huvin-vuoksi-ry/


o Laitla Liikkuja ry 

Місцева асоціація  

o Laitilan Ratsastajat ry 

Вершники Лайтіли 

o Vakka-Suomen Moottorikerho ry 

Мотоклуб  

o Vakka-Suomen Urheiluautoilijat ry 

Водії спортивних автомобілів  

o Laitilan Voimailijat ry 

Пауерліфтери 

 

o Laitilan Pallo 

М'яч 

o Laitila Tennis ry 

теніс 

 

o Vakka-Suomen Ampujat 

Стрільці 

o Laitilan Naisvoimistelijat 

Гімнастки 

 

 

-Соціальне забезпечення – це соціальні послуги, соціальна допомога 
та пов’язані з ними заходи, спрямовані на сприяння та підтримання 
соціальної безпеки та функціонування особистості, сім’ї та громади. 
Соціальна допомога надається таким чином, що вона дає можливість 
самостійного життя та створює фінансові та інші умови для 
самостійного справляння повсякденної діяльності. 

 Робота з офісом соціальних служб є конфіденційною; всі соціальні 
працівники зобов’язані дотримуватися професійної таємниці. 

 Муніципалітет надає соціальні послуги жителям муніципалітету на 
основі оцінки потреби в індивідуальних послугах. Оцінка проводиться 
на основі власних поглядів замовника та оцінки одного або кількох 
експертів.  

  У невідкладних випадках будуть вжиті негайні заходи. Соціальні 
послуги надаються відповідно до оцінки потреби в послугах. Заява на 
оцінку потреби в послуги здійснюється шляхом звернення до 
соціального працівника або сімейної консультації. 

 

 

https://www.laitila.fi/palvelut/liikuntapalvelut/urheiluseurat/laitla-liikkuja-ry/
https://www.laitila.fi/palvelut/liikuntapalvelut/urheiluseurat/laitilan-ratsastajat-ry/
https://www.laitila.fi/palvelut/liikuntapalvelut/urheiluseurat/vakka-suomen-moottorikerho-ry/
https://www.laitila.fi/palvelut/liikuntapalvelut/urheiluseurat/vakka-suomen-urheiluautoilijat-ry/
https://www.laitila.fi/palvelut/liikuntapalvelut/urheiluseurat/laitilan-voimailijat-ry/
https://www.laitila.fi/palvelut/liikuntapalvelut/urheiluseurat/laitilan-pallo/
https://www.laitila.fi/palvelut/liikuntapalvelut/urheiluseurat/laitila-tennis-ry/
https://www.laitila.fi/palvelut/liikuntapalvelut/urheiluseurat/vakka-suomen-ampujat/
https://www.laitila.fi/palvelut/liikuntapalvelut/urheiluseurat/laitilan-naisvoimistelijat/


Соціальний офіс та обслуговування 

клієнтів 

 

Tuija Setälä-Секретар офісу , тел. 044 766 7910 

-обслуговування клієнтів 
-Міжміський рахунок 
-питання оплати стаціонару в центрі охорони здоров’я та граничних 
розмірів оплати 

 

-Sonja Auerkari-Секретар служби, тел.040 707 5288 

-обслуговування клієнтів 

-виставлення рахунку за домашні послуги 
-послуги для людей похилого вік,книга покупок 

 

-Johanna Koskinen-секретар служби тел.0505902608 

-обслуговування клієнтів 
-спеціаліст із захисту даних; архівіст соціальної роботи 

 

Anitta Keskitalo (Palke)-Директор-директор із соціальних служб , 
тел. 0 50 310 2995 

-додаткова підтримка доходу 

 

 

номер служби сімейних послуг 050 520 6475 

-Sanna Erholm-Старший соціальний працівник  тел. 0 40 682 5721 

-Teemu Melan-соціальний працівник , тел.044 765 0900 

-Eliisa Sukari-соціальний працівник Еліса Сукарі, тел. 050 308 6672 

 Pekka Kuru-соціальний працівник , тел. 0 40 661 8579 

- директор із соціальних питань та охорони здоров'я, тел. 0 50 336 
5269 

 

Päivystysvastaanotto:Невідкладний 

прийом: 

Служба екстреної допомоги – для невідкладних потреб. Невідкладна 
допомога – це лікування, яке не можна переносити на наступний день. 

Невідкладна допомога Центру здоров’я Laitila Пн-Пт з 8:00 до 16:00, 
тел. 0 2 8501 8301 (БРОНЮВАННЯ ТОГО Ж НОМЕРУ!!) 



Takaisinsoittojärjestelmän käyttöohjeet 

Інструкція по використанню системи зворотного дзвінка 

 

-За допомогою сервісу TeleQ можна згладити телефонну 

перевантаженість, а значить, клієнти обслуговуватимуться 

краще та ефективніше. Номер медпункту (02 8501 8301) ніколи 

не резервується, тобто клієнту достатньо одного дзвінка. 

Клієнт має право вибирати, чи чекати черги на лініях, чи 

передзвонити йому, і в цьому випадку йому зателефонують із 

медпункту якомога швидше. Ви також можете підключитися до 

системи через стаціонарні телефони. 

Ось як працює телефонна служба TeleQ: 

 

коли ви зателефонуєте до центру здоров'я за номером 02 

8501 8301, ви спочатку почуєте вітальне повідомлення 

 

тоді ви можете вибрати з трьох варіантів: 

 

Надзвичайні ситуації: натисніть 1 

 

Інші речі: натисніть 2 

 

Щоб скасувати час: натисніть 3 

 

вам скажуть, скільки дзвінків перед вами 

 

через деякий час вам буде запропоновано вибрати зворотний 

дзвінок 

 

(«Якщо ви хочете, щоб ми дзвонили навколо гч.мм, натисніть 

зірочку») 

 

-ви можете дочекатися своєї черги або натиснути зірочку, щоб 

перейти до резервування часу зворотного дзвінка 

https://www.laitila.fi/documents/2088/Takaisinsoittoj%C3%A4rjestelm%C3%A4n_k%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet.doc


 

-після натискання зірочок служба попросить вас вибрати «1», 

якщо ви хочете, щоб вам передзвонили на номер, який ви 

телефонуєте. В іншому випадку виберіть «2», щоб ввести свій 

номер телефону та код міста (навіть під час дзвінка зі 

стаціонарного телефону) в систему (наприклад, 0401234567, 

021234567). 

 

_потім можна вимкнути телефон. Ми зв'яжемося з вами в 

обумовлений час. 

 

 

 

-Поза цим часом завжди зателефонуйте за номером екстреної 
допомоги 02 313 8800, перш ніж звертатися до відділення невідкладної 
допомоги, у цьому випадку до відділення невідкладної допомоги в 
лікарні  щодня до 20:00, а потім до нічного відділення невідкладної 
допомоги в лікарні TYKS / T. 

У екстрених випадках телефонуйте за номером 112. 

 

Laki ja turvallisuus Закон і безпека 

Laki- ja turvallisuuspalvelujen osalta sivuilla ovat ainoastaan linkit ao. 
palveluiden omille kotisivuilla 

Що стосується юридичних та охоронних послуг, веб-сайт містить лише 
посилання на власні веб-сайти служб 

У надзвичайній ситуації телефонуйте за номером 112. 

Спорядження рятувальної служби служить у нетермінових справах 

Оборот Департаменту порятунку Південно-Західної Фінляндії тел. 02 
263 3111 

Загальна електронна пошта: pelastuslaitos@turku.fi 

Проконсультує діючий пожежний інспектор 

Службовий пожежний інспектор працює в будні дні з 9:00 до 15:00. 

тел.050 433 0260 або служби порятунку.palot kontrollaja@turku.fi 

Запитайте про самоконтроль житлового будинку 

У питаннях самоконтролю можна зв’язатися з пожежним інспектором у 
будні з 9:00 до 14:00. 

с. 040 546 2189 



Повідомлення про ДТП 

Звіти про ДТП можна отримати електронною поштою. 

pelastuslaitos.selosteet@turku.fi 

Рятувальний персонал 

Ви можете знайти рятувальників за допомогою пошуку контактів. 

Пошук контактів 

Адреси електронної пошти мають формат ім’я.прізвище@turku.fi. 

Поштова та виїзна адреса 

Центральна пожежна станція Турку 

Eerikinkatu 35 

20100 Турку 

 

-В електронних сервісах поліції спостерігається повільність через 
велику кількість транзакцій. Просимо вибачення за незручності, які це 
може спричинити нашим клієнтам. 

-У зв’язку з різким зростанням попиту на послуги з надання паспортів, 
ідентифікаційних карт та консультаційних послуг міліції було серйозно. 
Ви можете вести бізнес у будь-якій поліцейській дільниці в будь-якій 
точці Фінляндії (крім пункту пропуску аеропорту Гельсінкі-Вантаа, який 
призначений лише для вирішення паспортних питань для невідкладних 
авіапасажирів). Ви також можете робити бізнес, стоячи в черзі без 
попередньої зустрічі, але тоді, можливо, доведеться чекати довго. 

Зв’язатися з пацієнтом-омбудсменом можна за адресою: 

- пн-пт 10-12 та вт і чт 13-15, тел. 02 313 0000 

- написати омбудсмену з питань пацієнтів, TYKS rakennus 9, PO Box 52 

21521 TURKU 

омбудсмен з пацієнтів госпітального округу Південно-Західної Фінляндії, 

є омбудсменом з питань пацієнтів у центрі охорони здоров’я Laitila. 

Бажано домовитися про зустріч віч-на-віч. 

У лікарні Вакка-Суомі омбудсмен для пацієнтів доступний у перший 

понеділок місяця за телефоном. 

Пацієнтський омбудсмен інформує та заохочує права пацієнтів. Він чи 

вона консультує та, якщо необхідно, допомагає пацієнту у питаннях, 

пов’язаних із лікуванням, підозрою на шкоду лікування, секретністю чи 

доступом до інформації. Пацієнтський омбудсмен не займає позиції 

щодо медичних рішень. 

 

VALTION PALVELUITA 

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ 

 



молодіжна діяльність Молодіжна служба  

 

-Молодіжна служба організовує широкий спектр заходів: молодіжні 
вечори, клуби, екскурсії, тематичні вечори та заходи. Ви можете 
наштовхнутися на молодіжних працівників у школі, на вулиці чи на 
вулиці. Ми також допомагаємо у справах шинки, читайте більше про 
пошукову роботу з молоддю. Ласкаво просимо познайомитись! Ми 
вітаємо різноманітні ідеї та побажання щодо організації заходів. Ви 
можете висловлювати свої побажання та ідеї, наприклад  через 
соціальні канали або електронну пошту. 

- Ми хочемо запропонувати молоді послуги, які також мають достатній 
попит. Ми прагнемо враховувати молодь при плануванні нашої 
діяльності. Скористайтеся нашим веб-сайтом, щоб дізнатися, що вам 
можуть запропонувати молодіжні послуги Laitila. Якщо ви шукаєте 
екскурсію до певного місця, наприклад, або доповнення до клубних 
заходів, не соромтеся дати нам підказку! 

 

-зв’яжіться з нами  

Noora Mantere 
номер телефону:40 717 7817 
noora.mantere@laitila.fi 

молодіжний лідер 

 

 

 

Vilhelmiina Eerola 
 
vilhelmiina.eerola@laitila.fi 

інструктор молоді, юнацька  робота 

номер телефону:050 346 7874 

 

 

Jennika Vataja 
jennika.vataja@laitila.fi 

молодіжний радник, робота з молоддю в школі 

номер телефону 040 673 1674 

 

 

Maria Jaskari  
maria.jaskari@laitila.fi  

номер телефону 040 182 8359 

mailto:noora.mantere@laitila.fi
mailto:vilhelmiina.eerola@laitila.fi
mailto:jennika.vataja@laitila.fi
mailto:maria.jaskari@laitila.fi


детектив молодіжний працівник Лайтіла 

 

Siiri Suhonen номер телефону 0401906178 
 
siiri.suhonen@laitila.fi 

детектив молодіжний працівник Laitila & Taivassalo 

 
 

соц мережі: 

Instagram: 
NuortenLaitila (nuorisotalo, tapahtumat, retket, leirit ym)(молодіжний центр, 
заходи, екскурсії, табори тощо) 
Laitilan_etsivanuorisotyo Роз’яснювальна робота з молоддю 
Koulunuorisoohjaaja    інструктор шкільної молоді 
  

Facebook 
NuortenLaitila молодь 
Laitilan etsivä nuorisotyö Роз’яснювальна робота з молоддю 
  

Snapchat 
maria_laitila 
jennika_laitila 
siiri_laitila 
nuokkarilaitila 

 

Ви також можете знайти нас на Tiktok і Youtube @nuortenlaitila. 
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