NOUSIAISTEN

KIRJASTO & KULTTUURI • NUORISOTYÖ • LIIKUNTA

VAPAA-AIKATOIMEN

P

oikkeuksellisten olosuhteiden jatkuessa
olemme keränneet yksiin kansiin kevään
ja kesän toimintoja ajatuksella ”kesällä
kaikki on jo paremmin”.
Tätä esitettä ei epävarman tilanteen johdosta
jaeta paperiversiona kotitalouksiin. Sähköistä
esitettä pystymme ketterästi muokkaamaan, jos
esim. epidemiatilanteessa tapahtuu muutoksia.
Toivottavasti saamme nämä toiminnot toteuttaa
ja siten tarjota iloa ja riemua kesän tekemisiin.
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LIIKUNTA

Haastepyöräily 1.5.–27.6.
Punaiset merkkauslaatikot Paijulan
koulun pyöräilykatoksessa, kunnanviraston P-paikalla, Ailion varaston
seinässä Koljolassa sekä Valpperin
paloaseman ilmoitustaululla.
Uutuutena Mobiilikirjaus!
Aiheesta tarkemmin
allaolevasta linkistä:
www.liiku.fi/aikuisille/
haastepyoraily/

OTA KOPPI!

Liikettä ja Ulkoilua
11–14-vuotiaille -kerho

Aikuisten pesäpallon harrasteryhmä
kaikentasoisille pelureille 3.6. alkaen

Personal Trainer Teemu Näreojan
vetämä kerho kesäkuussa 8.–29.6.

torstaisin klo 18–20

Tiistaisin ja torstaisin kello 10–11.30
vaihtuvissa suorituspaikoissa oman
kehon hallintaa sekä erilaisia pelejä
(ultimate, futis, koris) ryhmän toiveiden mukaisesti.

Henrikin yhtenäiskoululla.

Rentoa liikkumista hyvällä fiiliksellä
ja ammattivalmentajan ohjauksella.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
valmentaja@teemunareoja.fi
044 2866 860

MIESTEN
HARRASTEJALIS
maanantaisin ja perjantaisin
klo 18–20 (7.6. alkaen) Koljolan
kentällä (Vahdontie 1).

www.nousiainen.fi/
liikunta-ja-nuorisotyo/liikunta/

Lasten ja nuorten

Parhaimmat pomput ja pärskeet –
Wibit-radalla tietty!

KESÄ

Uimarannat
Falkinkoski 10.6.–15.8.

Falkinkosken Kesästartti

Saunamaksu 1 €/hlö tai 2 €/perhe.
Paikalla tuolloin myös kesäkioski,
josta ostettavissa mm. makkaraa
grillattavaksi. Mahdollista myös vuokrata
SUP-lautoja 4 €/0,5 h tai nuorisokortilla
2 €/0,5 h.

Torstaina 3.6. klo 17–20. Nuorisovaltuusto
järjestää avoimen ja maksuttoman rantaillan.
Aikaisempien vuosien tapaan luvassa hauskoja
aktiviteetteja; WiBit-rata, SUP-laudat, pihapelit ja
tietysti sauna lämpimänä!

Falkinkosken kesätoiminnot toteuttaa
Mynämäen–Nousiaisten 4H-yhdistys
työllistäen paikallisia nuoria. Muina
aikoina virkistysalue on kaikkien
vapaasti käytettävissä ilman saunaa ja
pukuhuonetiloja.
FALKINKOSKEN UIMALA
Valpperintie 561, Nousiainen
Kesäaukiolo to 10.6.–su 15.8.
Sauna lämmin: to–la klo 13–20.

Huom. Kesästartti toteutuu, mikäli sen järjestäminen koronarajoitusten puitteissa on mahdollista.

KESÄ PIKISAARESSA
Sauna käytettävissä omatoimisesti viikosta 23 alkaen joka päivä klo 10–21
elokuun puoliväliin saakka.

Rantapiha
Rantapihan sauna on yleisölle avoinna
koulujen kesälomien ajan päivittäin
klo 11–20. Muina aikoina sauna on
mahdollista vuokrata yksityiskäyttöön.
Alueella on viikonloppukioski, joka avataan
myös tilauksesta. Vuokrattavana on lisäksi
vesikulkuneuvoja, päärakennus majoitustai kokoustilaksi, sekä liiteri, johon mahtuu
ruokailemaan suurempikin ryhmä.
Tiedustelut: Saksalan pienviljelijäyhdistys ry,
050 093 5960.
RANTAPIHA
Savojärventie 102, Nousiainen
Sauna käytettävissä kesälomien ajan
päivittäin klo 11–20.

Pikisaaren hoidosta kesällä 2021
vastaa Askaisten kyläyhdistys ry.
Tiedustelut: Pertti Veräjänkorva,
040 5402 709 ja pertti.verajankorva@pp.inet.fi.

PIKISAARI
Pikisaarentie, Askainen
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Lasten ja nuorten
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KESÄ

Sporttileiri
20.–23.6.
Lajeina 2021 mm.

funbattle
melonta
qr-suunnistus
pickleball
temppurata
parkour
uinti

Varalan
Urheiluopistolla
Tampereella

Kaksi liikunnallista leiriä 8–12-vuotiaille
sekä 13–16-vuotiaille pojille ja tytöille.
Leirin hintaan sisältyy kuljetus Nousiaisista. Majoitus 2–4 hengen huoneissa
täysihoidolla, sisältäen monia lajikokei
luja. Luvassa myös unohtumattomia
illanviettoja, disko sekä itsensä ylittämistä.
Leireillä on mahdollisuus osallistua
myös lisämaksusta Särkänniemi-
retkeen sekä Flowpark-seikkailuun.
(Mikäli huvilaitteet tai Flowpark eivät
innosta, opistolla on tarjolla myös omaa
ohjelmaa.)
Hinnat:
8–12-vuotiaat 169 €
13–16-vuotiaat 189 €
Akselikuntien ulkopuolella asuva kaveri
on mahdollista ottaa leirille mukaan
hintaan 219 € (8–12 v. ) tai
239 € (13–16 v.).
Lisätoimintojen hinnat:
Särkänniemen ranneke +35 €,
Flowpark +24 € (+3 € hansikkaat, voi
ottaa omat mukaan).

KUVA: SÄRKÄNNIEMI

KUVA: FLOWPARK

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Jounille:
p. 044 4355 303,
jouni.kangasniemi@nousiainen.fi
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Lasten ja nuorten
KESÄ

Nuorten
kesärundi
2021
Teemalliset
päiväleiriviikot
kesäkuussa 2021
Päiväleiritoimintaa 1.–6.-luokkalaisille
arkipäivisin klo 9–15. Keskuspaikkana
Srk:n Henrikin Arkki (Maskuntie 1).
VKO 23 LIIKUNTA
Kivaa ja monipuolista leiriohjelmaa,
puuhastelua ja liikkumisen iloa.
Kokeillaan erilaisia liikuntalajeja ja
tehdään retkiä liikuntapaikoille.
VKO 24 ELÄINYSTÄVÄT
Kivaa ja monipuolista leiriohjelmaa,
puuhastelua eläinaiheen ympärillä,
tehdään retki Raikon Tilalle Mynä
mäkeen.
VKO 25 LUONTOSEIKKAILU
Kivaa ja monipuolista leiriohjelmaa,
puuhastelua, seikkailua ja liikkumista
luonnossa, tehdään retki Kuhan
kuonolle.
VKO 26 MONITOIMILEIRI
Kivaa ja monipuolista leiriohjelmaa.
Leikitään, puuhastellaan, liikutaan ja
askarrellaan =)
Yhden leiriviikon hinta 70 €
(sisarhinta 50 €) sis. leiriohjelman
retkineen, ruokailun ja välipalan.
Ilmoittautumiset 21.5. mennessä
jouni.kangasniemi@nousiainen.fi
jonka jälkeen toteutuvat päiväleiriviikot
ovat selvillä.
Ilmoita nimi, ikä, osoite, mille vkolle/
viikoille osallistuu, huoltajan yhteys
tiedot/laskutusosoite, mahdolliset
allergiat ja lääkitykset yms.
Päiväleiriviikko toteutuu, mikäli ilmoittautuneita viikolle on vähintään 5.

to 27.5. klo 17–20 Nuorten skeitti-ilta rampeilla
Illan aikana skeittausta aloittavat pääsevät kokeilemaan skeittausta lainavälineillä
ammattilaisen opastuksella. Kokeneemmille skeittareille luvassa skeittikisaa, jossa
parhaat palkitaan skeittiteemaisin tavarapalkinnoin. Luvassa siis hyvää meininkiä =)

to 3.6. klo 17–20 kts. Falkin kesästartti (s. 3)
to 10.6. klo 17–20 PopUp minikirppis -ilta nuorille
Kirppis-ilta pidetään Nouste Areenan pihalla (sateen sattuessa hallin kahviossa).
Kerää nyt kaikki vanhat ja ylimääräiset vaatteet ja tavarat tule myymään ne pikku
rahalla pois! Varaa maksuton ”myyntipaikka” 6.6. mennessä Hennalta (044 4355 305).
PopUp minikirppikseltä voit tehdä myös uusia hankintoja itsellesi!

to 17.6. klo 17–20 Biitzipäivä Falkinkoskella
Musiikkia, SUP-laudat, rantapelit, Wibit-rata ja sauna käytössä.

ke 23.6. klo 17–20 Pihapelejä ja grillausta Nuorten Paikalla
Tuu viettää iltaa pihapelien parissa ja hyvässä seurassa nuotion äärelle.
”Talo tarjoaa” grillattavaa =)

Paintball-retki
13–18-vuotiaille
nuorille
Metsässä voi tehdä muutakin
kuin poimia sieniä!
Lähde mukaan keskiviikkona
19.6. Huviluvan ulkopeli
areenalle Piikkiöön ja koet
vuoden parhaat ohjatut
paintball-pelit. Huviluvan
omilla peliareenoilla pelaaminen on turvallista ja enemmän kuin mukavaa.
Lisätietoja www.huvilupa.fi.
KUVA: HUVILUPA.FI

Retken aikataulu:
Lähtö yhteiskuljetuksella klo 17.00 Henrikin yhtenäiskoulun bussipysäkiltä.
Peliaika klo 18.00–19.30 ja tämän jälkeen paluu Nousiaisiin.
Retken hinta 40 € sisältää kuljetukset ja pelin.
Retki järjestetään yhteistyössä Maskun hyvinvointipalveluiden kanssa.
Ilmoittautumiset torstaihin 6.5. mennessä.
henna.isotalo@nousiainen.fi tai 044 4355 305.
Retki toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 12.
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Nuorille

kehatyo.fi
Kesätyötuki yrityksille

Nuorisovaltuusto – nuorten oma vaikuttajaryhmä

Nousiaisten kunta myöntää kesätyötukea nousiaislaisen 14–20-vuotiaan
nuoren palkkaamiseen 340 €/vähintään
4 vkon työsuhteeseen, 170 €/vähintään
2 vkon työsuhteeseen tai 4H-yrittäjänä
itsensä kesäksi työllistäneelle 200 €/
4H-yritys. Tarkemmat edellytykset tuen
saamiselle Nousiaisten kunnan nettisivuilta kohdasta ”nuorten kesätyöt”.

Valtuuston tehtävänä on ajaa nuorten asioita kunnassa ottamalla kantaa nuoria
koskeviin asioihin aloittein, puhe- ja läsnäolo-oikeuksin lautakunnissa ja kunnan
valtuustossa sekä tuomalla esiin nuorten näkökulmia ajankohtaisiin asioihin.
Nuorisovaltuusto järjestää aktiivisesti myös tapahtumia nuorille ja on näkyvillä
tapahtumissa. Jos sulla on siis uusi idea tai ajatus nuorten asioista Nousiaisissa, niin
ota rohkeasti yhteyttä nuorisovaltuustoon – he ovat juuri sinua varten.

Käytännössä nuori etsii ja hankkii itsenäisesti kesätyöpaikan Nousiaisista
tai muulta paikkakunnalta. Nuoren
palkkaava yritys voi hakea Nousiaisten
kunnalta yritystukea nuoren palkkaamiseen jättämällä sähköisen hakemuksen
hakuaikana.
Kesätyötuen hakuaika on 1.4.–
31.5.2021. Tukea haetaan sähköisellä
hakulomakkeella osoitteessa
www.kehatyo.fi.
Lomake avautuu 1.4. klo 9.00 ja se tulee täyttää 31.5. klo 23.59 mennessä.
Hakemukset käsitellään ja tuki myönnetään saapumisjärjestyksessä
(jaettavissa max. 6800 €.)
Lisätiedot:

KAUDELLA 2021–2022 NUORISOVALTUUSTOON KUULUVAT:
Amanda Arvola (puheenjohtaja), Aada Elfving, Minna Lampola, Laura Tiukuvaara,
Lotta Kankaanpää, Saara Reponen, Sini Heinonen ja Sanni Bergring
Yhteyttä nuorisovaltuustoon saat nopeiten sähköpostin kautta:
nuva@lh.nousiainen.fi tai ottamalla suoraan yhteyttä johonkin nuorisovaltuuston
edustajaan.
Nousiaisten
Nuorisovaltuusto

nousiaistennuva

Sähköposti:
nuva@lh.nousiainen.fi

Nuokkarin JATKOT
Nuokkarin piti jäädä kesälomille 9.5. Nyt on luvassa JATKOT toukokuun ajan.
Nuokkari avoinna lauantaisin klo 18–22 ja
sunnuntaisin Liikunta-nuokkari Nouste Areenalla klo 18–21.

katja.kuokkanen@4h.fi, 044 9742 918 tai
henna.isotalo@nousiainen.fi,
044 4355 305.

Nousiaisten kirjastosta on lainattavissa harrastusvälineitä!
Nuorisovaltuuston harrastusvälinelainaamosta voit lainata maksutta itsellesi mm. lautapelejä, kiikarit, BT-kaiuttimen,
painohulavanteen, sulkkistarvikkeet tai erilaisia pelipalloja. Lainaaminen tapahtuu kirjastokortilla ja harrastusvälineiden
laina-aika on kaksi viikkoa. Käy siis tutustumassa tarjontaan ja nappaa itsellesi kesätekemistä matkaan!
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Kirjasto &

KULTTUURI

KIRJASTON
GALLERIAN
KESÄNÄYTTELYT
Gallerian näyttelyt toteutuvat koronarajoitusten ehdoilla, muutokset mahdollisia.

7.-30.6.
Kuvataideyhdistys Vakku ry:
TOTTA VAI TARUA

2.-30.7.
Tiltu Nurminen ja Satu Haapala:
TRUE LOVE –
ITSENSÄ RAKASTAMISEN TAITO

Kesällä tulossa
lukukampanjoita
- seuraa tiedotustamme.

Vaski-kirjastot vaihtavat uuteen
kirjastojärjestelmään toukokuussa.
Nousiaisten kirjaston lainaus- ja
palautuspalvelut ovat poissa käytöstä
19.5.–3.6.2021. Vaskin e-aineistot
ovat kuitenkin käytettävissä!
OTA TALTEEN LAINAUSHISTORIASI
Järjestelmän vaihtuessa lainaushisto
ria nollaantuu. Kirjaston asiakkaat,
jotka haluavat ottaa lainaushistorian
talteen nykyisestä järjestelmästä,
voivat kopioida sen suosikkilistaksi nykyisen verkkokirjaston uuden toiminnon avulla. Se löytyy verkkokirjaston
Lainaushistoria-sivulta. Tarkempi ohje
verkkokirjaston sivulla. Lainaushistoria
tulee tallentaa 18.5.2021 mennessä.
KOHA TUO UUSIA TOIMINTOJA
VERKKOKIRJASTON KÄYTTÄJÄLLE
Uuden järjestelmän myötä jatkossa
kirjaston asiakas voi keskeyttää varaukset. Esimerkiksi asiakas voi oman
lomansa ajaksi keskeyttää varauksensa, jolloin varaus ei tule noudettavaksi
juuri loman aikana.
Lisäksi Koha mahdollistaa kirjaston
asiakkaalle tunnusluvun palauttamisen
verkkokirjastossa. Tämä tarkoittaa sitä,
että jos asiakas on unohtanut tunnuslukunsa, hän voi sen palauttaa suoraan
verkkokirjastossa. Enää ei siis tarvitse
tulla kirjastoon henkilöllisyystodistuksen kanssa.
Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä Koha on käytössä yleisesti Suomen
kirjastoissa, joten sen käyttöönotto
Vaski-kirjastoissa mahdollistaa myös
avoimemman yhteistyön sekä kirjastojen välisen yhteistyön kehittämisen.

2.-19.8.
Soile Teitti:
VALON JA RAKKAUDEN VOIMA –
SADUNOMAISIA KUVIA MAAILMASTA,
JOKA ON AINA VIERELLÄMME

Yhteystiedot
NOUSIAISTEN KUNNANKIRJASTO
Moisiontie 17, 21270 Nousiainen
p. 044 435 5355
kirjasto@nousiainen.fi
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12–19
9–16
suljettu

Suljettu keskiviikkoisin peruskoulun
kesäloman aikana 7.6.–11.8.
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3 x 3 m kokoisen Markkinapaikan hinta on 20 €.
Varaukset: henrikin.markkinapaikat@gmail.com tai 044 5547 778.

Henrikin markkinat la 21.8. klo 10–14 Nouste Areenalla!

