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Valkeakosken uimahalli
helli uusimrnalla inves-
toinnillaan pienimpiii
hdlin Hi$tejiean. Lasten
kahluualtaaseen tufi vii-
me viikolla pieni, vaa-
leanpunainen pupuliu-
kumliki.

tiikuntatoimenj ohtaj a
Tlmo Kutkonen kertoo,
etti pupuliukuri on
uniiHriytsild. Ja todella-
kin" tinne tuotaessa kul-
jehrsauto jtii poliisin hrt-
kaan, joten matlanteko
on ollutvauhdikasta.

Itse liukumiiestii ei jii-
rin kovia vauhteja saa
silli huvitus on tarkoitet-
ttr alle esikouluikiisille.

- Tiime vauhti l<yUe
riittee toistaiseksi, nau-
rahtaa 3-rnrotiaan Laurt
Nlemisen iiiti Ptrjo.

- Heti kun tulimne si-
silia poika suunnisti pu-
puliukurin luo. Vieli ei
ole uimataitoa, mutta in-
nosttrsta piisaa muuten
vesileikkeihin.

Kukkonen kertoq etti
Uukumiiki-idea on tullut
yleistip atautteena. Kuten
mytis pararulusehdofirs
pieniin saunoihin.

- Asiakkaat sanoivat,
etti lauteet kuumenevat
liikaa. Nyt olemme asen-
taneet toiseksi ylimmdlle
tasolle puulauteet kaake-
lien piitille Kukkonen
kertoo.

Myds helmitauluja eli-kieroslulnrmittareita-

on toivottu uima-altaan
piiiitfnnn. Taulujen tai
kieklrojen ansiosta uima-
rit pysyvit karryile ui-

duista kierroksistaan.
- Palautelaatil*o on

lippukassan vieressi.
Asiakkaat ovat aktiivisia
antarnaan palautetta ja
se on meille ensiarrroisen
tiirkeiiii. Kaikki liikunta-
toimeen ttrlevat esitykset
kisitellidn luottamuk-
sellisesti. Jotkut ehdohrk-
sista sitten piiiityviit ty<in
alle Kul*onen kertoo.

Tiinean tiistaina on ui-
matrallissa aikuisten rau-
hallinen k5mttileuinti

o

kello t7-2O.3O. Silloin
miesten puolella on vain
pienempi sauna kliyttis-
si.

Joulun jiilkiltiylyistli
piiisee nauttimaan jou-
lupiivini Apian ranta-
saunalla kello t0-t7.
Sauna on kaikille avoin
j a maksuton. Jinressflkin
voi kiydi koettamassa,
kangistaako llylme.

Muista liikuntatoimen
kuulumisista Timo Kuk-
konen kertoo etti lahr-

jen lumetustykitys on nyt
Korkeakankaalla aloitet-
ttr.

- Tiiydelli kapasiteetil-
la, koska paf&asjakso on
taas niin lyhyt.Kun hrlee
pidempi pakkasjakso
painopiste lumetuksella
siirtlry mikeen. Mutta
nyt koetamrne saada la-
dut kuntoon niilli kol-
mella meilli olevalla ty-
IdUe, Kukkonen kertoo.
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Iauri Nieninenkokeili pupuliukuriaheti,kun fiidirsi pukulapeilta lmllin puolelle.


