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VAPAA-AIKA-, KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMESTA!
KUVA: LENA LILLSJÖ

evään ja kesän toimintaesitettä on koottu toivon pilke silmäkulmassa. Koronarajoitukset ovat poistuneet ja kaikki toiminnot ovat
käynnistyneet. Tästä esitteestä löydät itsellesi sopivia harrastustoimintoja, jotka osaltaan toivottavasti lisäävät hyvää mieltä ja
hyvinvointia. Tutustu monipuoliseen tarjontaamme ja lähde rohkeasti kokeilemaan uusia juttuja.
Mielen hoitaminen tässä haastavassa maailmantilanteessa on ensiarvoisen tärkeää. Taiteen on tutkitusti todettu lisäävän luovuutta, iloa ja aktiivisuutta. Se vaikuttaa myös myönteisesti muisti- ja aivotoimintoihin.
Kuvataide voi olla voimaannuttavaa, jos vain malttaa pysähtyä hetkeen,
taiteen äärelle. Kirjaston galleria tarjoaa mielenkiintoisia, kerran kuussa
vaihtuvia taidenäyttelyitä. Nouste Areena ja kirjasto ovat läheisiä naapureita: samalla reissulla voi tuoda perheenjäseniä treeneihin ja tulla kirjastoon viettämään aikaa.
Lomakauden lähestyessä kannattaa tutustua kirjastojärjestelmän uuteen
toimintoon, joka helpottaa varausten hallintaa. Voit keskeyttää varauksesi ilman, että menetät paikkasi varausjonossa. Myös sähköisen aikakauslehtipalvelun kokoelmaa on uudistettu. Mökkilaiturilla voi huoletta
lukea aikakauslehtiä sähköisessä muodossa.
Nousten Nuokkari on tätä kirjoitettaessa juuri siirtynyt uusiin tiloihin.
Evakkoaika on ohi ja nuorille on nyt rakennettu oma olohuone, joka
osaltaan parantaa nuorten viihtyvyyttä. Tilat on saneerattu laadukkaasti
ja nuorten talkoopanos tilojen kunnostuksessa on ollut merkittävä. Vanhemmat ja huoltajat: poiketkaa rohkeasti kurkkaamassa uusia tiloja, kun
ohi ajelette.
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JOUNI KANGASNIEMI

RIIKKA USKI

vapaa-aikatoimen päällikkö

kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

Tule kuuntelemaan
suunnitteluvinkkejä
puutarhaan 4.5.

7
• Ilmoitussivu
• Uimarannat

4
5

KIRJASTO JA KULTTUURI
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Lasten ja nuorten liikunta
Lasten skeitti- ja pesiskoulu
Sporttileiri
Nuorisotilat, synttärit ja Nuorisovaltuusto
Nuorten kesätyö 2022
Retket, leirit ja tapahtumat
Harrastamisen Suomen malli
Nuorten työpaja
Etsivä nuorisotyö
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Liikuntalukujärjestys
Liikuntatoimintaa
Kuntosali
Vertaisohjaaja- ja eläkeläisten toiminta

• Saattajakortti ja maksuvälineet
• Liikunta- ja ulkoilupaikat
• Know Your Hoods

34

11–23
11
12
13
14–15
16
18–20
21
22
23

5
Falkinkosken
pompuissa starttaat
kesän komeasti!
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Uudistettu nuokkari
ilahduttaa tiloillaan
ja toiminnallaan!
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AVUSTUKSET

Hakuaika
1.–31.3.

Nousiaisten kunta jakaa vuosittain
liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille
ja -yhteisöille vuosiavustuksia.
Hakuaika on 1.–31.3.
Vapaa-aikatoimen avustusperusteet sekä
hakulomake löytyvät osoitteesta:
www.nousiainen.fi/liikunta-ja-nuorisotyo/liikunta/
avustukset-ja-stipendit/
Yhdistys ei voi hakea samanaikaisesti sekä liikuntaettä nuorisotyön vuosiavustusta.
Lisätiedot: jouni.kangasniemi@nousiainen.fi tai
044 4355 303.

Kulttuuritoimen avustusperusteet sekä
hakulomake löytyvät osoitteesta:
www.nousiainen.fi/kirjasto-ja-kulttuuri/kulttuuri/
avustukset/
Lisätiedot: kulttuuri@nousiainen.fi tai 044 4355 358.
Hakemukset liitteineen (merkintä mitä avustusta haetaan)
toimitetaan osoitteeseen Nousiaisten kunta, kasvatus- ja
sivistyslautakunta, Moisiontie 19, 21270 NOUSIAINEN tai
sähköpostilla nousiaisten.kunta@nousiainen.fi

Henrikin markkinat järjestetään
Nouste Areenalla la 20.8.
Varaa oma markkinapaikkasi ja tuo vaikka kirppistavaroita myytäväksi lämpimään halliin tai piha-alueelle.
Paikallisten urheiluseurojen sekä muiden yhdistysten
toivotaan myös tulevan markkinapaikalle esittelemään
syksyn toimintatarjontaansa.
Markkinapaikan koko hallin sisällä on 3 x 3 m ja ulkopaikka yläpihalla 4 x 4 m. Markkinapaikan hinta on 20 €.

19.–21.8.
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Tarkempi tapahtuma-info (mm. markkinapaikkakartat ja
viikonlopun ohjelma) päivittyy kevään mittaan kunnan
kotisivuille Liikunta & nuorisotyö – Nousiaisten Päivät
2022 -osioon.

Ilmoittaudu mukaan
suunnittelemaan ja
vaikuttamaan
tapahtuman toteutukseen.
Ilmoita halukkuudestasi
suunnittelemaan TAI laita suoraan
omia ehdotuksia tapahtuman
toteutuksesta sähköpostiin
jouni.kangasniemi@
nousiainen.fi.

Falkinkosken
pomppuihin huikeita
Wibit-lisäosia!

Falkinkosken
Kesästartti
Torstaina 2.6. klo 18–21.
Nuorisovaltuusto järjestää avoimen ja maksuttoman rantaillan.
Aikaisempien vuosien tapaan
luvassa hauskoja aktiviteetteja;
WiBit-rata, SUP-laudat,
pihapelit ja tietysti sauna
lämpimänä!

Falkinkoski 4.6.–14.8.

Rantapiha

Pikisaari 6.6.–14.8.

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.

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 majoitus- tai kokoustilaksi,
sekä liiteri, johon mahtuu ruokailemaan
suurempikin ryhmä.

Sauna käytettävissä omatoimisesti
viikosta 23 alkaen joka päivä klo 10–21
elokuun puoliväliin saakka.
Pikisaaren hoidosta kesällä 2022
vastaa Askaisten kyläyhdistys ry.

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 4.6.–14.8.
Sauna lämmin: to–la klo 13–20.

Tiedustelut:
Pertti Veräjänkorva, 040 5402 709 ja
pertti.verajankorva@pp.inet.fi.

Tiedustelut: Saksalan
pienviljelijäyhdistys ry, 050 093 5960.
RANTAPIHA
Savojärventie 102, Nousiainen
Sauna käytettävissä kesälomien ajan
päivittäin klo 11–20.

PIKISAARI
Pikisaarentie, Askainen
Viikosta 23 alkaen joka päivä klo 10–21
elokuun puoliväliin saakka.
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VARAUSTEN HALLINTA
VASKI-VERKKOKIRJASTOSSA
Loma tulossa ja arvelet, ettet pääse
noutamaan tulossa olevaa varausta?
Ei hätää, voit ennakoida ja keskeyttää
varausjonossa olevan varauksen.

KIRJASTO
JA
KULTTUURI

EMAGZ E-LEHTIPALVELU

1. Kirjaudu sisään omiin tietoihisi ja
valitse varaukset.
2. Klikkaa keskeytettävän varauksen
Muokkaa-linkkiä, tee valinnat ja tallenna. Keskeytetty varaus etenee varaus
jonossa, mutta ei jää kiinni, vaikka olisit
jonon kärjessä.
Matkalla olevia tai saapuneita varauksia
ei voi enää keskeyttää. Muista käydä akti
voimassa varaus uudelleen, kun haluat
saada sen.

Voit lukea kymmeniä kotimaisia aikakauslehtiä e-lehtipalvelu eMagzista
missä ja milloin vain! Vuoden alusta
kokoelma uudistui, esim. Maku ja Pelaaja
sekä Tiede Luonto ovat nyt luettavissa –
käy tutustumassa!
NOUSIAISTEN KUNNANKIRJASTO
Moisiontie 17, 21270 Nousiainen
p. 044 435 5355
kirjasto@nousiainen.fi

E-aineistot löydät vaski.finna.fi-sivulta.
Palvelu on maksuton. Tarvitset kirjastokortin ja siihen liitetyn tunnusluvun.

AUKIOLOAJAT

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

ma–to 12–19
pe
9–16
la–su
suljettu
Poikkeukset
14.4. klo 9–16 kiirastorstai
15.4. suljettu pitkäperjantai
18.4. suljettu, 2. pääsiäispäivä
25.5. klo 9–16 helatorstain aatto
26.5. suljettu helatorstai
23.6. klo 9–16 juhannusaatonaatto
24.6. suljettu juhannusaatto

Suljettu kesäkeskiviikkoisin
8.6.–3.8. välisenä aikana.
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Riikka Uski
kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
p. 044 435 5356

Elina Suomalainen
kirjastonhoitajakulttuurisihteeri
p. 044 435 5358

Paula Kaunonen
kirjastovirkailija
p. 044 435 5302

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@nousiainen.fi

NETTIKERHO

PUUTARHAILTA

Nettikerho parillisten viikkojen
keskiviikkoina alkaen klo 10.00.
Eläkeliiton Nousiaisten yhdistyksen järjestämässä nettikerhossa
saa opastusta netin, tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttöön.
Kaikille avoin.

Keskiviikkona 4.5. Henrikin yhtenäis
koulun auditoriossa klo 18.00–19.30

Viimeinen kokoontumiskerta
on 18.5.

Vapaa pääsy, tervetuloa!
Järj. kulttuuritoimi, muutokset
mahdollisia.

Tule kuulemaan vinkkejä pihan ja puutarhan suunnittelusta ja kasvien valinnasta.
Asiantuntijana pihasuunnittelija Jenni
Kajala-Jokinen. Lisäksi esittelyssä alan
kirjallisuutta ja tiedonlähteitä.

Kirjasto ja kulttuuri |7

GALLERIAN
NÄYTTELYT

MAALISKUU
Päivi Hannula ja Riikka Uski
Virtaa ja valoa – akvarelleja ja ajatuksia
HUHTIKUU
Raisio-opisto
Oppilastöiden kevätnäyttely
TOUKOKUU
Harrastamisen Suomen malli
Kuvataidekerholaisten töitä
KESÄKUU
Tiltu Nurminen, Satu Haapala ja Kirsti Virkki
Laula sielusi laulu! –
mandaloita ja ruusuikkunoita
HEINÄKUU
Viljami Rastas
Maisemavalokuvia canvakselle
2.–19.8.
Tuula Sandström
Tarina tarttuu tauluun
Maalauksia ja kirjallisuutta
20.8.–30.9.
Lena Lillsjö
Läpi hetken
Akvarelli-, öljy- ja akryylitöitä,
sekatekniikkaa ym.
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KUVA: VILJAMI RASTAS/ VILKKAPHOTOGRAPHY

Laula sielusi laulu!
- mandaloita ja ruusuikkunoita

KUVA: TUULA SANDSTRÖM

Satu Haapala, runoilija
Kirsti Virkki, taiteilija
Tiltu Nurminen, taiteilija
Näyttelyn teemaruno:
Minä hengitän laulua, hengitän!
Minä elän laulua, elän!
Älä katoa minulta laulu,
älä sointuni suohon sorru!
Tule ylitse kaiken kiireen,
tule hentona, hiljaisena.
Tee kotisi korvani juureen,
tule voimana virtaavana!
- Satu Haapala

KUVA: LENA LILLSJÖ
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PERHESIRKUS

LAPSET
JA
NUORET
Jumpat Kirkonpiirillä
MAANANTAI
Kirkonpiirin koulu
klo 16.30

Perhesirkus 1–6 v.

klo 17.15

Temppujumppa 3–5 v.

klo 18.00

Temppujumppa 5–7 v.

TORSTAI
Kirkonpiirin koulu
klo 17.15

Liikkari 3–5 v.

klo 18.00

Liikkari 5–8 v.

klo 18.45

TemppuGym yli 8 v.

Jumpat jatkuvat toukokuun loppuun saakka.

Tunnit voi aloittaa
mihin aikaan vuodesta tahansa, myös
kesken kauden, jos
ryhmään mahtuu
mukaan. Toiminta
sopii kaikille, eikä
aikaisempaa sirkus
kokemusta tarvita.

Lapsen ja aikuisen yhteinen harrastus sisältäen liikuntaleikkejä, temppuratoja, käsittelytaitoja, sekä erilaisten välineiden käyttöä.
Temppuillaan, pelataan, leikitään ja samalla
opitaan tuntemaan ja käyttämään omaa
kehoa. Tunnin alussa aina reipas energian
purku, kehitetään perusliikuntataitoja, ketteryyttä, tasapainoa ja uskallusta.
TEMPPUJUMPPA
Temppujumpassa harjoitellaan liikuntaa
telinevoimistelun merkeissä. Tunti koostuu
vauhdikkaista alkuleikeistä, motoriikkaa
vahvistavista harjoituksista välineillä, sekä
loppuvenyttelyn.

Tanssitunteja
nuorille ja aikuisille
Kirkonpiirin koulun salissa sunnuntaisin
klo 14–15 (aikuiset) ja
klo 15–16 (12–18-vuotiaat)
Molemmat tunnit ovat sekä aloittelijoille
että jo lajia harrastaneille.
Ei erillistä ilmoittautumista.
Lisätietoja:
Laura Översti puh.044 304 8381 tai
laura.oversti02@gmail.com

Kauden aikana teemme mm. kuperkeikkoja,
kärrynpyöriä, käsilläseisontaa, tasapainoharjoituksia, kiipeämisiä, roikkumisia ja
hyppyjä. Välineinä rekki, puomi, puolapuut,
permanto, renkaat ja köydet, ponnut ja
jättipatjat.
Jumppa soveltuu kaikille, eikä aiempaa
liikuntataustaa tarvita.
TEMPPUGYM
Lapsille ja nuorille suunnattu harrastus,
joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja.
TEMPPUGYMissä yhdistyvät voltit, parkour,
voimistelu ja voimaharjoittelu. Tärkeintä on
erilaisten taitojen ja temppujen opettelu
unohtaen kilpailujärjestelmät ja niiden
vaatimukset.
Temppuilun lisäksi monipuoliset motoriset
taidot sekä ryhmässä toimiminen kehittyvät
tunneilla erilaisten pelien ja leikkien avulla.

Nousiaisten Ryhdin
maksuton salibandykerho
Maanantaisin Nouste Areenalla
(Koljolantie 34)
• eskari–2.lk klo 16.30–17.15
• 3.–6.lk klo 17.15–18
Toukokuuhun saakka.

LIIKUNTALEIKKIKOULU

PIHLA JA FANNI

Harrasteryhmien
hinta 10-kortilla 5 €/kerta.

Tiedustelut: ohjaaja Fanni Sainio,
040 7029 220 (arkisin klo 9–17).
Ilmoittautumiset: fanni.sainio@gmail.com

Liikuntaleikkikoulun tunneilla liikutaan
monipuolisesti käyttäen apuna omaa
kehoa, telineitä, välineitä ja palloa. Joka
neljännellä tunnilla liikutaan yhdessä oman
vanhemman kanssa. Monipuolisen sisällön
kautta lapsi saa hyvän pohjan lajitaitojen
oppimiseen.
Liikuntaleikkikoulu ei ole mihinkään lajiin
sidottu, eikä siellä harjoitella mihinkään
tiettyyn lajiin. Liikuntaleikkikoulussa
opitaan: oman kehon hallintaa, liikunnan
perusliikkeitä, oikeita käsitteitä liikunnan
kautta, tekemään yhdessä, oivaltamaan itse
ja kokemaan onnistumisen elämyksiä!

Lasten sählykerho
Valpperissa
Tiistaisin Valpperin urheilutalolla
(Urheilutie 17)
• eskari–2.lk klo 18–19
• 3.–6.lk klo 19–20
Sählyä ja muita pallopelejä sekä leikkejä.
Järj. Valpperin vanhempainyhdistys.
Lisätietoja:
Markku Arvola 044 555 3711.
Lapset ja nuoret |11

Henrikin yhtenäiskoulun
skeittipuistossa
maanantaisin klo 17–20

Kevätkausi
6.–27.6.
Syyskausi
1.8.–12.9.

________________________________________

LASTEN U
UL
O
K
I
T
T
I
E
K
S

_______________________________

Ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut:
ohjaaja Topi Määtälle sähköpostiin:
topi.7sb@gmail.com
Oletetun suuren osallistujamäärän takia ja
opetuksen helpottamiseksi jaetaan tunnit
iän mukaan seuraavasti:
• Alle 10-vuotiaat klo 17–18
• 10–14-vuotiaat klo 18–19
• yli 14-vuotiaat klo 19–20
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_____________________________________________

______

_________

_____

_____
_
_
_
_
_
_
_
_
____

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

Sporttileiri
19.–22.6.

KUVA: FLOWPARK

Varalan
Urheiluopistolla
Tampereella

Lajeina 2022 mm.

funbattle
melonta
qr-suunnistus
pickleball
temppurata
parkour
uinti

KUVA: SÄRKÄNNIEMI

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
lajikokeiluja. 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).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Jounille:
p. 044 4355 303, jouni.kangasniemi@nousiainen.fi
Lapset ja nuoret |13

Nuorisotyö

NUORISOTILAT
Pikkunuokkarit

• VALPPERIN URHEILUTALOLLA (Urheilutie 17)
maanantaisin klo 14–16. 2.6. asti.

Lasten ja nuorten käytössä nuoriso
tiloissa upouusi liikunnallinen peliseinä
iWall. Pelissä pystyy juoksemalla, hyppi
mällä ja heilumalla pelaamaan paljon
erilaisia pelejä aina mäkihypystä tanssiin
ja ralliin. Tervetuloa kokeilemaan!

Pikkunuokkarilla voi viettää aikaa kavereiden kanssa,
pelailla ja tehdä vaikka läksyjä. Teemapäivinä askarrellaan, kokkaillaan jne.

Nuorten Paikka

Avointa toimintaa 3.–6.luokkalaisille
• NOUSIAISTEN NUOKKARILLA (Moisiontie 16)
tiistaisin ja torstaisin klo 14–16. 2.6. asti.

Henna
Henna Isotalo
nuorisotyön
koordinaattori
p. 044 4355 305
henna.isotalo@
nousiainen.fi
Nuorisotyö, nuorisotilat,
nuorisovaltuusto,
ehkäisevä päihdetyö, lasten
synttäreiden varaukset,
HSM-kerhotoiminnan
koordinointi.

henna_nuorisotyo
hennanuorisotyo
Nuorisotyöntekijä
Henna Isotalo
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Nummen nuorisotiloissa
pelataan nyt iWall:illa!

Iltanuokkarit Nummella
Avointa toimintaa 7.lk–18-vuotiaille nuokkarilla
(Moisiontie 16) tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin
klo 18–21 sekä perjantaisin ja lauantaisin klo 18–22.
Iltanuokkarit 14.5. asti normaaliaukioloajoin,
19.5.–17.6. välisenä aikana kesäaukiolot torstaisin ja
perjantaisin klo 18–22.
Nuokkarilla voit oleskella kavereiden kanssa, pelailla
biljardia tai muita pelejä ja halutessasi osallistua ohjattuun toimintaan teemailtoina. Nuorten käytössä on
WiFi ja Netflix.

Nuorten oma vapaa-ajan vietto paikka
Maskuntien varressa on nuorten vapaasti
käytettävissä. Paikalta löytyy grillipaikka ja puita (jos puut loppuvat -> viestiä
Hennalle!) sekä kuivakäymälä. Muistattehan noudattaa nuotion tekemisessä
voimassa olevia metsäpalovaroituksia.
Pidetään paikka ehjänä ja siistinä, niin sitä
on mukavampi kaikkien käyttää =)

Nuokkarin puhelin: 044 435 5304

Nuokkarin sometilit:
Jatkossa sunnuntaisin nuokkari avoinna uusissa
nuorisotiloissa – satunnaisista sunnuntain liikunta
nuokkarivuoroista ilmoitetaan erikseen IG:ssä
@noustennuokkari.

Face:
Insta:
Snapchat:
TikTok:

NOUSTEN NUOKKARI
noustennuokkari
noustennuokkari
nuokkarinousiainen

Nuokkarin kioskiostokset ja synttärit on mahdollista maksaa MobilePay-sovelluksella.

Ehkäisevä päihdetyö

Synttärit

Nousiaisissa toimii moniammatillinen ehkäisevän päihdetyön verkosto,
joka seuraa kunnan ajankohtaista päihdetilannetta sekä pyrkii tiedottamalla ja toimintaa järjestämällä ehkäisemään päihteiden käytön aiheuttamia haittoja. Ehkäisevää päihdetyötä kohdistetaan erityisesti nuorille
erilaisten teemapäivien ja oppituntien muodossa kouluilla ja nuorisotyössä. Ehkäisevää päihdetyön toimintamalleja kehitetään myös yhteistyössä
Maskun ja Mynämäen kanssa.

Lasten synttäreitä järjestetään uusissa
nuorisotiloissa (Moisiontie 16) maanantaija keskiviikkoiltaisin sekä lauantaipäivisin.
Liikuntasynttäreitä järjestetään lauantaisin
klo 12- ja klo 15- Kirkonpiirin koulun salissa
(Vahdontie 52).

Nuorisokortti
Turun seutukunnassa on käytössä seutukunnallinen
nuorisokortti 9–18-vuotiaille. Nuorisokortilla pääsee
kaikille seutukunnan nuorisotiloille ja sen tarkoituksena
on tukea toiminnan laatua ja turvallisuutta nuorisotiloissa. Lisäksi nuorisokortti helpottaa yhteydenpitoa kodin ja nuokkariohjaajien välillä.
Nuorisokortin saa itselleen palauttamalla täytetyn hakemuksen 2 kuvan
kera nuorisotiloille. Hakemuksia saa nuokkarilta tai tulostettua kunnan
nettisivuilta. Kortti on maksuton.
Seutukunnallinen kortti on käytössä myös Turussa, Raisiossa, Naantalissa,
Ruskolla, Mynämäessä, Maskussa, Liedossa, Kaarinassa, Paimiossa ja
Sauvossa.

NUORISOVALTUUSTO –
nuorten oma vaikuttajaryhmä
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.
Nousiaisten
Nuorisovaltuusto

nousiaistennuva

Teemasynttäreillä valitun teeman mukaista
ohjelmaa. Teemavaihtoehtoina nuorisotiloissa
disco, peli, askartelu, aarrejahti, seikkailupeli
ja leikki sekä Kirkonpiirin koulun liikuntasalissa
liikuntaleikkejä, temppurata tai palloilusynttärit.
Synttäreiden hinnat: 80 € (1–15 lasta), 120 €
(16–20 lasta). Hinnat sisältävät ohjaajat ja
teeman mukaisen ohjelman. Synttäritarjoilut
hoitavat synttärisankarin vanhemmat. Lapsimäärä ilmoitetaan synttäreitä varattaessa.
Synttäritiedustelut ja varaukset nettisivuilla
olevan sähköisen kaavakkeen kautta:
www.nousiainen.fi sivuilta nuoriso.
Maksuvaihtoehdot paikan päällä:
käteinen tai MobilePay.

Harrastusvälinelainaamo
Nuorisovaltuuston perustama harrastusvälinelainaamo toimii kirjastolla! Kirjasto
kortilla lainattavissa paljon lautapelejä,
ukulele, bt-kaiutin ja urheiluvälineitä.

Yhteyttä nuorisovaltuustoon saat nopeiten
sähköpostin kautta: nuva@lh.nousiainen.fi

Harrastusvälinelainaamossa:
• Bluetooth-kaiutin
• Ukulele
• Kiikarit
• Paino-hulavanne
• Sulkapallomailat
• Lautapelejä

Jos sulla on idea, mitä ja miten
nuorten asioita tai ympäristöä voisi
kehittää Nousiaisissa – vinkkaa
Nuvalle, niin edistetään asiaa yhdessä!

Päivittyvään harrastusvälinelainaamoon
on tuossa lisäystä vielä kevään 2022 aikana: mm. ompelukone, metallinpaljastin,
pilatesrulla, tasapainolauta ja paljon uusia
lauta- ja pulmapelejä. Käy tutustumassa
kirjastossa tarjontaan!
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NUORTEN KESÄTYÖ 2022
Jeesiä kesätyönhakuun!
Jos kaipaat henkilökohtaista jeesiä kesätöiden haussa, työhakemusten tai vaikkapa
CV:n kirjoittamisessa, etsivät auttavat! Ole
yhteydessä etsivään ja sovi oma aika tapaamiselle.
Lisätiedot: vivica.silfverberg@nousiainen.fi,
044 4355 363 ja sirkku.huhti@nousiainen.fi,
044 4355 209. IG- ja Snäppitilit:
etsiva_vivica ja etsiva_sirkku

Teknisen osaston kesätyöpaikat
Nousiaisten kunnan tekninen osasto
työllistää kesällä 8 aktiivista ja motivoitunutta 16–18-vuotiasta nousiaislaista nuorta
(vuonna 2004–2006 syntynyttä, nuoren on
kesätyöjakson alkaessa olla täyttänyt 16 v).
Kesätyön kesto on 4 viikkoa ja nuoret
jaetaan kahteen ryhmään:
1. ryhmä 6.6.–3.7.
2. ryhmä 4.7.–31.7.
Päivittäinen työaika on klo 7–15.30, perjantaisin klo 7–14.15. Paikkoja voivat hakea ne
nuoret, jotka eivät aikaisempina kesinä ole
työllistyneet tekniseen toimeen.
Palkka 914 €/4 vko.
Hakuaika 1.–31.3.2022. Haku kunnan netti
sivujen kautta sähköisellä hakemuksella.
Kesätyöpaikat ja varasijat arvotaan.
Valituille työntekijöille ilmoitetaan
valinnasta 22.4. mennessä.
Lisätietoja antaa työpäällikkö Mika Rekola,
mika.rekola@nousiainen.fi tai 044 4355 405.
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Varhaiskasvatuksen
kesätyöpaikat

Puhdistuspalveluiden
kesätyöpaikat

Nousiaisten varhaiskasvatus työllistää
kesällä 2022 kaksi aktiivista ja motivoitunut
ta 16–18-vuotiasta (vuonna 2004–2006
syntynyttä) nuorta 6.–23.6 väliseksi ajaksi.
Työskentelypaikkana ovat päiväkoti Nuppula
ja Puolen hehtaarin päiväkoti.
Päivittäinen työaika on 7 h/päivä.
Palkka ajalta 6.–23.6. on 614 €.

Nousiaisten kunnan puhdistuspalvelut
työllistää kesällä 2 aktiivista ja motivoitunutta
16–18-vuotiasta nousiaislaista nuorta (vuonna 2004–2006 syntynyttä) 6.–26.6. väliseksi
ajaksi. Päivittäinen työaika on klo 7–14.
Palkkaus 709 €/3 vko.

Hakuaika 1.–31.3.2022. Haku kunnan netti
sivujen kautta sähköisellä hakemuksella.
Hakijoiden joukosta arvotaan haastatteluun 6 nuorta. Valinnasta ilmoitetaan 22.4.
mennessä.

Hakuaika 1.–31.3.2022. Haku kunnan nettisivujen kautta sähköisellä hakemuksella.
Hakijoiden keskuudesta arvotaan 6 nuorta
työhaastatteluihin. Valituille työntekijöille
ilmoitetaan valinnasta 22.4. mennessä.

Lisätietoja antaa päiväkodinjohtaja
Anne Laiho, puh. 044 4355 245.

Lisätietoja antaa ruokahuoltopäällikkö
Sinikka Honkavaara,
sinikka.honkavaara@nousiainen.fi tai
044 4355 440.

Ruokapalveluiden kesätyöpaikat

Nuorten Duuniviikko 2022

Nousiaisten kunnan ruokapalvelut työllistää
kesällä 2 aktiivista ja motivoitunutta 16–18vuotiasta nousiaislaista nuorta (vuonna
2004–2006 syntynyttä). Nuoria palkataan
6.–26.6. ja 27.6.–17.7. ajanjaksoiksi, kumpaankin 1 nuori. Kesätyöntekijät työskentelevät ensisijaisesti Moisiokodin keittiössä.
Päivittäinen työaika on klo 7–14.
Palkkaus 674 €/3 vko.

Duuniviikolla tehdään ohjatusti erilaisia
kunnostustöitä ma 6.6.–pe 10.6. välisenä
aikana. Päivittäinen työaika on 9–15.
Tarjolla on kesätyötä 10:lle nuorelle.

Hakuaika 1.–31.3.2022. Haku kunnan nettisivujen kautta sähköisellä hakemuksella.
Hakijoiden keskuudesta arvotaan 6 nuorta
työhaastatteluihin, joiden pohjalta valinnat
tehdään. Valituille työntekijöille ilmoitetaan
valinnasta 22.4. mennessä.
Lisätietoja antaa ruokahuoltopäällikkö
Sinikka Honkavaara, sinikka.honkavaara@
nousiainen.fi tai 044 4355 440.

Hakijana voi olla nousiaislainen 14–20vuotias nuori. Nuoren tulee täyttää 14 v
vuoden loppuun mennessä. Duuniviikolle
voi osallistua nuori, joka ei ole kesällä 2022
työllistynyt muuhun työhön. (Jos nuori
työllistyy muuhun työhön ennen duuni
viikon alkua, annetaan hänen paikkansa
varasijalla olevalle nuorelle.)
Palkka 200 € + ruokailut työpäivän aikana.
Hakuaikana 1.–30.4.2022 kunnan
internetsivustolla sähköinen hakemus.
Hakijoiden joukosta arvotaan 20 nuorta
työhaastatteluihin. Haastatteluiden perusteella valitaan 10 nuorta töihin. Lisäksi
valitaan 5 nuorta varasijoille. Arvonta
tapahtuu 2.5. ja työhaastattelut pidetään
4.5. ja 5.5.
Lisätiedot: henna.isotalo@nousiainen.fi tai
044 4355 305.

Kesätyötuki yrityksille
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. 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.–15.5.2022. Hakulomake avautuu 1.4. klo 9.00 ja se tulee
täyttää 15.5. klo 23.59 mennessä. Hakemukset käsitellään ja yritystuki myönnetään
saapumisjärjestyksessä (max. jaettavissa oleva 6800 €.)
Katso tarkemmat kriteerit ja myöntöperusteet kunnan internetsivun liitteistä:
www.nousiainen.fi/liikunta-ja-nuorisotyo/nuoret/nuorten-kesatyot/
Lisätiedot:
katja.kuokkanen@4h.fi, 044 9742 918 tai henna.isotalo@nousiainen.fi, 044 4355 305.

Helppi – 4H
15–28-vuotias nuori, haluatko töitä?
Haemme Mynämäkeen ja Nousiaisiin työntekijöitä digitaaliseen työnvälityspalvelu Helppiin, jonka kautta voit napata kiinnostavat
työkeikat. Perehdytämme sinut tekemään
erilaisia töitä, kuten esimerkiksi ikkunanpesua, haravointia ja nurmikonleikkuuta.
Ota meihin yhteys ja laita hakemus
mahdollisimman pian, töitä voit saada jo
huhtikuussa: anu.uusitalo@4h.fi tai
katja.kuokkanen@4h.fi tai soita numeroon
050 3319 270/Anu tai 044 9742 918.
https://helppi.4h.fi/
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VANHEMMUUDEN VIIKKO VKO 17 –
HARRASTA LAPSEN KANSSA YHDESSÄ!

Perhekätköilyä
1.4.–31.5.
Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kuntien vapaa-aikatoimet
järjestävät perhekätköilyä kolmen kunnan alueella. Kuntien
alueelle on piilotettu yhteensä 15 kätköä mielenkiintoisiin
paikkoihin. Perhekätköistä voi
itselleen sopivana ajankohtana
etsiä yhden kätkön tai halutessaan vaikkapa kaikki. Eniten kätköjä kerännyt perhe palkitaan ja
kaikkien osallistuneiden kesken
arvotaan muutamia palkintoja.
Perhekätköilyn kartastot vihjei
neen julkaistaan 1.4. kunnan
nettisivuilla Nuorisotyön ajankohtaista-osiossa.
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MAANANTAINA 25.4.
• Ryhdin salibandykerhot Areenalla –
Tervetuloa kerholaisten vanhemmat
mukaan pelailemaan!
• Perhesirkus ja temppujumpat Kirkon
piirillä – Tervetuloa kerholaisten vanhemmat mukaan liikkumaan!

KUVA: LINNANMÄKI

RETKET,
LEIRIT JA
TAPAHTUMAT

Helatorstaina 26.5.
Linnanmäelle!
Perinteinen huvipuistoretki järjestetään
taas! Lähtö uuden kunnantalon edustalta
linja-autopysäkiltä klo 9.00 ja paluulähtö
Linnanmäeltä klo 19.
Kuljetusmaksu 15 €/hlö. Huvipuistorannek
keen jokainen hankkii itsenäisesti. Sen
voi halutessaan hankkia etukäteen edullisempaan hintaan vaikkapa Prismoista tai
Sokoksista.

TIISTAINA 26.4.
• Valpperin sählykerho –
Tervetuloa kerholaisten vanhemmat
mukaan pelailemaan!

Ilmoittautumiset kuljetukseen pe 13.5.
mennessä henna.isotalo@nousiainen.fi

KESKIVIIKKONA 28.4.
• Parkouria perheille Kirkonpiirin
koululla klo 16–17.45. Avoin ohjattu
parkour-vuoro – tulkaa yhdessä kokeilemaan Parkour-harrastusta. Paikalla
ohjaamassa Jarno.
• Frisbeegolfia perheille Mikko Rantasen
frisbeegolf-radalla klo 18–19. Perhe
fribailta kaikille avoin ja lainavälineitä
käytettävissä. Paikan päällä 1. väylällä
ohjaamassa Anssi.

Lähde mukaan ke 22.6. Huviluvan ulkopeli
areenalle Piikkiöön ja koet vuoden parhaat
ohjatut paintball-pelit. Huviluvan omilla
peliareenoilla pelaaminen on turvallista ja
enemmän kuin mukavaa. www.huvilupa.fi.

TORSTAINA:
• Liikkari ja Temppugym –
Tervetuloa kerholaisten vanhemmat
mukaan liikkumaan!

Paintball-retki 13–18-vuotiaille

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 su 12.6. mennessä.
henna.isotalo@nousiainen.fi tai
044 4355 305. Retki toteutuu, mikäli
osallistujia on vähintään 12.

SOMMAR OCH ÅLAND
14.6.–17.6.
Pyöräretki 12–17-vuotiaille nousiaislaisille, maskulaisille ja naantalilaisille
• Pyöräilyä päivittäin noin 30 km

• Lisätiedot:

• Majoittuminen omissa teltoissa tai paikka kaverin teltassa

henna.isotalo@nousiainen.fi

• Saarelta toiselle matkataan laivalla ja lautoilla

jatta.ihaksi@masku.fi

• Kavereita Nousiaisista, Maskusta ja Naantalista

jari.kaulio@naantali.fi

• Uintia, aurinkoa, tutustumiskohteita, pyöräilyä ja telttailua. Vierailukohteina mm. Kastelholman linna, Maarianhamina, Smakbyn ravintola ja Taffelin tehdas.
• Hinta 170 € sisältää matkat, ohjauksen, vakuutuksen
ja ruokailut. Päivittäin tarjoillaan lämmin ateria
matkan varrella olevissa ruokapaikoissa.
(Ulkopaikkakuntalaiselle retken hinta on 190 €.)
• Matkan järjestävät Nousiaisten, Maskun ja
Naantalin vapaa-aikatoimet

MITEN MUKAAN?
Pumppaa renkaat,
pakkaa laukut ja
ilmoittaudu 17.5. mennessä
https://ssl.eventilla.com/pyoraretki
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Kokkailu Live
Keskiviikkona 1.6. klo 18–20. Kokkaa kolmen ruoka
lajin illallinen kotoa käsin yhdessä Jarnon kanssa.
Kokkailu Live on avoin kaiken ikäisille. Lisätiedot menusta, kauppalistasta ja illan ohjelmasta sekä linkki
liveen toukokuun aikana
www.nousiainen.fi -> nuorisotyö -> ajankohtaista
Tervetuloa mukaan kokkailemaan!

Teemalliset päiväleiriviikot
kesäkuussa 2022
Päiväleiritoimintaa 1.–6.-luokkalaisille arkipäivisin klo 9–15. Keskuspaikkana Srk:n Henrikin
Arkki (Maskuntie 1).
VKO 23 LIIKUNTA

NUORTEN KESÄRUNDI-ILLAT

Kivaa ja monipuolista leiriohjelmaa, puuhastelua
ja liikkumisen iloa. Kokeillaan erilaisia liikunta
lajeja ja tehdään retkiä liikuntapaikoille.

Ke 25.5. klo 17–20 Höntsäfribailta

VKO 24 ELÄINYSTÄVÄT

Mikko Rantasen frisbeegolf-radalla. Rentoa kisailua pienissä
ryhmissä. Voit tulla mukaan yksin tai kaverin kanssa.

Kivaa ja monipuolista leiriohjelmaa, puuhastelua eläinaiheen ympärillä, tehdään retki Raikon
Tilalle Mynämäkeen.

Ke 1.6. klo 17–20 Kuplafutista ja sumopainia
Koljolan urheilukentällä. Tule kokeilemaan huisin hauskoja lajeja.

VKO 25 METSÄRETKIPÄIVÄ

Ke 8.6. klo 17–20 Rantapäivä Falkinkoskella

Kivaa ja monipuolista leiriohjelmaa, puuhastelua,
seikkailua ja liikkumista luonnossa.

Sauna lämmin, SUP-laudat käytettävissä, rantapelejä ja pientä
kisailua.

Ma 13.6. klo 17–20 Kuplafutista ja sumopainia
Valpperin koulun nurmikentällä. Tule kokeilemaan huisin hauskoja
lajeja.

Ti 14.6. klo 17–20 Pihapelejä
Pihapelejä ja leppoisaa hengailua kirjaston ja Areenan nurmella.
Haasta (ja voita) Jarno lajissa kun lajissa =)

Ke 15.6. klo 17–20 Katusäbää
Henkan koulun koriskentällä. Laidat pystyyn, mailat käteen ja pelit
käyntiin =D

Ke 22.6. klo 17–20 Paintball-pelireissu
Piikkiön ulkopeliareenalle. Huom! Reissu maksullinen ja ennakko
ilmoittautumiset. Kts. tarkemmat tiedot sivulta 18.

20| Lapset ja nuoret

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 22.5. mennessä
jouni.kangasniemi@nousiainen.fi, jonka jälkeen
toteutuvat päiväleiriviikot ovat selvillä.
Ilmoita nimi, ikä, osoite, mille vkolle/viikoille
osallistuu, huoltajan yhteystiedot/laskutusosoite,
mahdolliset allergiat ja lääkitykset yms.
Päiväleiriviikko toteutuu, mikäli ilmoittautuneita
viikolle on vähintään 5.

Nousiainen on mukana Harrastamisen Suomen mallin mukaisessa harrastustoiminnan järjestämisessä lukuvuonna 2022–2023. Toiminnan tavoitteena on
mahdollistaa jokaiselle 1.–9.-luokkalaiselle vähintään yksi mieleinen ja maksuton harrastusmahdollisuus koulupäivän yhteydessä. Nousiaisten harrastuslukujärjestys kouluittain ja ikäryhmittäin on koostettu lasten ja nuorten toiveiden
pohjalta.
Harrastustoiminta on parhaillaan käynnissä kevätlukukauden loppuun. Nousiaisissa toimii yhteensä 38 harrastusryhmää. Lisätietoja ja harrastuslukkari löytyvät kunnan nettisivuilta Nuorisotyö-osiosta. Vapaita paikkoja harrastusryhmissä loppukeväälle voi tiedustella Hennalta.

Etsivä harrastustoiminta
Harrastusetsivänä toimii Jarno Sainio, joka ohjaa harrastusryhmiä, jalkautuu
kouluille ja on mukana nuorisotoimen tapahtumissa. Näiden lisäksi harrastus
etsivä voi toimia yksittäisen lapsen tai nuoren tukena harrastusasioissa. Jos
oma juttu tai harrastus on vielä hukassa lapsi tai nuori voi käydä nykäisemässä
Jarnoa hihasta tai olla muuten yhteydessä. Jarnon kanssa voi yhdessä pohtia,
miten kiinnostava harrastus mahdollistetaan. Harrastusetsivän kanssa voi tehdä myös harrastuskokeiluja toiveiden mukaan.

Henna Isotalo
nuorisotyön
koordinaattori
p. 044 4355 305
henna.isotalo@
nousiainen.fi
Nuorisotyö, nuorisotilat,
nuorisovaltuusto, ehkäi
sevä päihdetyö, lasten
synttäreiden varaukset,
HSM-kerhotoiminnan
koordinointi.

Henrikin yhtenäiskoululla on mahdollista käydä juttelemassa Jarnon kanssa
Harrastusetsivän kellarissa. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä harrastus
etsivään, joko puhelimitse tai Wilman kautta.

Jarno Sainio
harrastusetsivä
p. 050 441 3544
jarno.sainio@
nousiainen.fi

Ennakkotieto: ensi lukuvuoden 2022–2023 harrastuslukkari julkaistaan ja harrastustoimintoihin
ilmoittautuminen alkaa elokuussa – lisää tietoa tulee Wilman kautta koulujen syyslukukauden alussa.

Oletko 16–29-vuotias nousiaislainen nuori ja juuri tällä hetkellä vailla
koulupaikkaa tai työtä? Mietitkö tulevaisuuden suuntaa tai tarvitsetko
apua työnhaussa? Onko päivärytmi
sekaisin tai kaipaatko mielekästä
toimintaa ja säännöllistä tekemistä
hyvässä porukassa?
Nuorten työpaja Mynämäki toimii
täällä lähellä sinua. Työpajaan voivat osallistua nousiaislaiset nuoret.
Sinulle toiminta on täysin maksutonta.
Työpajalla saat itse olla vaikuttamassa omiin tavoitteisiisi ja toimintaa muokataan ketterästi juuri sinulle sopivaksi. Tarjolla monipuolista
ryhmätoimintaa: arjentaidot-koulutus, työnhaku, työvalmennus,
luonto, liikunta, taide. Lisäksi saat
yksilöllistä tukea ohjaajalta.
Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä.
Sovitaan tutustumiskäynti työpajalle toiminta-ajan ulkopuolelle ja
mietitään yhdessä jos työpaja olisi
sinullekin juuri nyt sopiva paikka.
Usein myös joku läheinen tai vaikka
tukihenkilö on mukana soittamassa
ja ensimmäisellä tapaamisella.
Työpajalle olet tervetullut juuri
sellaisena kuin olet!

Vilhelmiina Eriksson-Tolkki
Nuorten työpajan ohjaaja
p. 044 435 6952
tyopaja@mynamaki.fi
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ETSIVÄ NUORISOTYÖ
ALLE 29-VUOTIAILLE NUORILLE
Sinä 15–29-vuotias nuori, sua varten on ihminen, joka kuuntelee!
Pohditko tulevaisuudensuunnitelmiasi? Oletko vailla opiskelupaikkaa, työtä tai toimeentuloa, olet yksinäinen tai suunta on muuten
hukassa? Yksin ei tarvitse kohtaamiasi haasteita ja ongelmia pyöri
tellä. Neuvomme ja autamme, etsimme yhdessä ne asiat, jotka
sinua eniten innostavat ja motivoivat. Hoidetaan yhdessä myös paperiviidakot, hakemushässäkät ja raha-asioiden järjestelyt. Autamme kaikissa käytännön asioiden hoitamisessa ja tulemme mukaan,
vaikka virastoihin. Yksin ei tarvitse pohtia koska apua on saatavilla!
Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta, luottamuksellista ja sinulle
täysin vapaaehtoista. Voit ottaa yhteyttä sinulle sopivalla tavalla.
Etsivät nuorisotyöntekijät tavoittaa sähköpostilla, puhelimella tai
some-kanavien kautta. Voit olla itse yhteydessä etsivään tai ohjau
tua asiakkaaksi yhteistyötahojen kautta. Myös huoltaja, ystävä
tai lähipiiri voivat olla nuorisotyöntekijöihin yhteydessä huolen
herätessä.
Ota rohkeasti yhteyttä, täällä ollaan just sua varten!

ETSIVÄT NUORISOTYÖNTEKIJÄT
Masku–Mynämäki–Nousiainen

Vivica Silfverberg
p. 044 435 5363
vivica.silfverberg@nousiainen.fi
etsiva_vivica

etsiva_vivica

Etsivä nuorisotyöntekijä
Vivica Silfverberg

Sirkku Huhti
p. 044 4355 209
sirkku.huhti@nousiainen.fi
etsiva_sirkku

etsiva_sirkku

Etsivä nuorisotyöntekijä
Sirkku Huhti
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Nousiaisten
vapaa-aikatoimen

LIIKUNTALUKUJÄRJESTYS

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

ELÄKELÄISTEN KEILAILU
Keilaraisio klo 11–12
(maksullinen)

ELÄKELÄISTEN KUNTOSALI
kunnan kuntosali
klo 8–9.30
omatoimivuoro

ILMAINEN
KUNTOSALIVUORO
kuntalaisille
klo 13–16.30

ELÄKELÄISTEN GYMSTICKLIIKUNTA Nummen koulu
klo 15–16

ELÄKELÄISTEN FRISBEEGOLF
Mikko Rantasen Frisbeegolfrata,
Linnanmäentie (P-paikka)
Kesäkautena klo 9,
talvikautena klo 10 (säävaraus)

LUJA LEMPEÄ JOOGA,
Paijulan koulu klo 16.30–18,
Raisio-opisto (maksullinen)

ELÄKELÄISTEN BOCCIA/MÖLKKY
Valpperin urheilutalo
klo 16–18

LASTEN SÄHLYKERHO
Valpperin urheilutalo
• eskari–2.lk klo 18–19
• 3.–6.-lk klo 19–20

LASTEN JUMPAT
Kirkonpiirin koulu
alkaen klo 16.30
(tarkemmat tuntikuvaukset s. 11)

NAISTEN KUNTOSALI-
CIRCUIT kuntosalilla
1.ryhmä klo 17.15
2.ryhmä klo 18.30

KUNTONYRKKEILY
Henrikin yhtenäiskoulu
klo 18–19
MIESTEN HARRASTEJALIS
Koljolan nurmikenttä
klo 18–20
LAPSET JA NUORET

MIESTEN HARRASTESÄHLY
Nummen koulu
klo 19.30–21

AIKUISET

ELÄKELÄISET

nousiaislainen yritys tai yhdistys:

MAINOSTA VELOITUKSETTA
NOUSTE AREENAN JA
KUNTOSALIN RUUDULLA!
24| Liikunta
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ELÄKELÄISTEN JUMPPA
Nummen koulu
klo 16–17

ELÄKELÄISTEN BOCCIA
TALVIKAUTENA
Nummen koulu
klo 15–17

ELÄKELÄISTEN MÖLKKY
KESÄKAUTENA
Ulan kenttä klo 16–18

ANSSIN JUMPPA
Kirkonpiirin koulu
klo 15.15–16.15

NOUSIAISTEN RYHDIN
SALIBANDYKERHO Nouste Areena
• eskari–2.lk klo 16.30–17.15
• 3.–6.lk klo 17.15–18

TUOLIJUMPPA
Nummen koulu
klo 12–13

KYLMÄUINTI
Falkinkoski klo 17.30–20
Viimeinen kerta 18.5.

LASTEN JUMPAT
Kirkonpiirin koulu
alkaen klo 17.15
(tarkemmat tuntikuvaukset s. 11)

LAVIS-JUMPPA
Paijulan koulu
klo 18–19

HARRASTEPESIS
Henrikin yhtenäiskoulun kentällä
klo 18–20
jatkuu syksyllä kelien mukaan.

LENTOPALLON
SEKAVUORO
Nummen koulu klo 20–22

MIESTEN KUNTOSALICIRCUIT kuntosalilla
klo 18–19.15

Eläkeläisten toiminta jatkuu 29.5. saakka.

NOUSTE
AREENA
Kysy lisää ja varaa mainospaikkasi:
Jouni Kangasniemi, 044 435 5303,
jouni.kangasniemi@nousiainen.fi

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

LAUANTAI

ELÄKELÄISTEN OHJATTU
KUNTOSALIJUMPPA
1. ryhmä klo 8–9.15
2. ryhmä klo 9.30–10.45

ILMAINEN
KUNTOSALIVUORO
kuntalaisille
klo 8–10.30

IKÄIHMISTEN
LAUTAPELIKERHO
Kunnanvirasto (Moisiontie 19)
parillisina viikkoina klo 14–16

KYLMÄUINTI
Falkinkoski klo 16–18
Viimeinen kerta 18.5.

SUNNUNTAI
NUORTEN JA AIKUISTEN
TANSSITUNNIT
Kirkonpiirin koulun sali
klo 14–15 (aikuiset) ja
klo 15–16 (12–18-vuotiaat)

NAISTEN HARRASTESÄHLY
Kirkonpiirin koulu
klo 18–19.30

YLEINEN
SULKAPALLOVUORO
Nummen koulu klo 17–22
MIESTEN HARRASTEJALIS
Koljolan nurmikenttä
klo 18–20
FUTSAL
Nouste Areena
klo 19–20.30

Jouni Kangasniemi
vapaa-aikatoimen päällikkö
p. 044 4355 303

Anssi Lyytikäinen
liikunnanohjaaja
p. 044 4355 306

Liikunta- ja nuorisotoimen
hallinto, liikuntapaikat ja virkistys
alueet, kuntamarkkinointi,
liikuntapaikkojen hoito

Liikunnanohjaus ja
liikuntaneuvonta,
liikuntapaikkojen hoito

JUHA

ANSSI

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@nousiainen.fi

JOUNI

Liikunta

Mihi liikuttaa nuoria!

Juha Pekkanen
p. 044 435 5416
Liikuntapaikkojen hoito

Turun seudun oma Mihi-toiminta
tarjoaa 13—19-vuotiaille maksutto
mia mahdollisuuksia tutustua
liikuntapaikkoihin (esim. kuntosalit
ja uimahallit), kokeilla eri liikuntamuotoja tai harrastaa jotakin lajia
säännöllisemmin.
Nousiaisissa vapaa-aikatoimen
KAIKKIIN ohjattuihin toimintoihin
(mukaan lukien kaikki jumpat) pääsevät mihi.fi-toimintaan rekisteröityneet nuoret ILMAISEKSI.
Jo tällä hetkellä Mihissä on lähes
90 ryhmää ja 30 lajia Turun seudun
kunnissa Mynämäeltä Paimioon.
Kertokaa toiveenne ja kehittämis
ideanne Mihiin liittyen!
Kunnissa toimii myös paljon urheiluseuroja, joilla on nuorille suunnattua
toimintaa. Tietoa näistä saa kunnista
tai suoraan seuroilta.
Lisätiedot osoitteessa: www.mihi.fi
LIIKUNTA|
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OTA KOPPI!

HAASTEPYÖRÄILY
1.5.–26.6.
Punaiset merkkauslaatikot Paijulan
koulun pyöräilykatoksessa, kunnanviraston P-paikalla, Ailion varaston
seinässä Koljolassa sekä Valpperin
paloaseman ilmoitustaululla.

Aikuisten pesäpallon harrasteryhmä
kaikentasoisille pelureille 19.5. alkaen
torstaisin klo 18–20
Henrikin yhtenäiskoululla.

Lue lisää: www.liiku.fi/
aikuisille/haastepyoraily/

Tanssitunteja
nuorille ja aikuisille
Kirkonpiirin koulun salissa
sunnuntaisin klo 14–15 (aikuiset) ja
klo 15–16 (12–18-vuotiaat)
Molemmat tunnit ovat sekä aloittelijoille että jo lajia harrastaneille.
Ei erillistä ilmoittautumista.
Lisätietoja: Laura Översti
puh. 044 304 8381 tai
laura.oversti02@gmail.com

MIESTEN
HARRASTEJALIS
maanantaisin ja perjantaisin
klo 18–20 (6.6. alkaen) Koljolan
kentällä (Vahdontie 1).

26| Liikunta
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HAASTEPYÖRÄILYKORTTI

Merkitse kilometreinä päivittäinen liikkumisesi pyörällä
1.5.–26.6.2022

vko

ma

ti

ke

to

pe

la

su

yht.

TOUKOKUU

17
18
19
20
21

KESÄKUU

22
23
24
25
Nimi
Osoite
Työpaikka

Kylä

Sähköposti
Puhelin

LIIKUNTA|
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RYHMÄLIIKUNTA

Kuntonyrkkeily

Miesten harrastesähly

Avoin lentopallon sekavuoro

Maanantaisin klo 18–19
Henrikin yhtenäiskoululla.

Tiistaisin klo 19.30–21
Nummen koululla.

Keskiviikkoisin klo 20–22
Nummen koululla.

Ohjaajana Sari Palo, 041 504 3604.

Ilmoittautumiset Nimenhuuto.com/
Nouste Säbä.

Harrastepesäpallo

Miesten harrastejalis
Maanantaisin ja perjantaisin klo 18–20
Koljolan nurmella 6.6. alkaen. Infoa
löytyy myös nimenhuuto.com -palvelusta nimellä Nouste Futis. Ilmoittaudu
pelaajaksi ja tiedät missä mennään:)

Kylmäuinti
FALKINKOSKEN UIMALASSA
Keskiviikkoisin klo 17.30–20 ja
lauantaisin klo 16–18. Viim. kerta 18.5.
Uintimaksu 3 €. (Myös SMARTUM- ja
TYKY-kunto-/kulttuurisetelit.)

Torstaisin klo 18–20 Henrikin yhtenäiskoulun kentällä. Jatkuu kelien mukaan
syksyllä.

Yleinen sulkapallovuoro

Anssin jumppa

Perjantaisin klo 17–22 Nummen koululla. Ei ennakkovarauksia. Lentopalloverkkopylväät salin päihin ja väliin itse
virittäen neljän kentän verkot.

Tiistaisin klo 15.15–16.15
Kirkonpiirin koululla.

Futsal

Matalankynnyksen jumppa.

Nouste Areenalla perjantaisin
klo 19-20.30. Ilmoittautumiset
Nimenhuuto.com/Nouste Futis.

Ohjattu kuntosalijumppa
NAISTEN KUNTOSALICIRCUIT
Tiistaisin kahdessa ryhmässä:
Ryhmä 1 klo 17.15–18.30
Ryhmä 2 klo 18.30–19.45
Ohjaajana Anssi.
MIESTEN KUNTOSALICIRCUIT
Torstaisin klo 18–19.15.
Ohjaajana Anssi.

28| Liikunta
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Lavis

Naisten harrastesähly
Kirkonpiirillä

Keskiviikkoisin klo 18–19
Paijulan koululla.

Sunnuntaisin klo 18–19.30
Kirkonpiirin koululla.

KUVA: LAVIS.FI

Jumppiin ei erillisilmoittautumista. Jumppahinnat 10-kortilla 5 €/kerta ja yksittäinen kertamaksu on 7 €. 10-kortteja myynnissä kirjastossa tai ennen jumppaa
käteisellä paikan päällä.

KUNTOSALI
KAITARAISTENTIE 162.
Koko 335 m2.

Kulkuoikeuksia salille
myynnissä kirjastossa
Kirjasto on avoinna:
ma–to klo 12–19 ja pe klo 9–16.

Kulkuoikeuksien hinnat:
1v hlökohtainen kulkuoikeus 180 €
+ ensimmäisellä kerralla lunastettava
ladattava kulkuavain 10 €.
1v perhekohtainen kulkuoikeus
(samaan ruokakuntaan kuuluville)
215 € + tarvittava määrä ladattavia
kulkuavaimia 10 €/kpl.
Kertakäyntejä varten kirjastolta voi lunastaa nelinumeroisen PIN-koodin 7 €
kappalehintaan ja se toimii niin monta
kertaa, kuin siihen on ostettu käyntejä.
Sama koodi on käytössäsi myöhemminkin, jos haluat lunastaa lisää kertakäyntejä.
Mikäli olet unohtanut oman kulkuoikeu
tesi päättymispäivän voit tiedustella sitä
kirjastolta tai tekstiviestillä Jounilta:
044 435 5303.
Kulkuoikeuteen voi lunastaa jatkoa jo
hyvissä ajoin ennen sen päättymistä ja
näin varmistaa harrastamisen jatkuminen ilman katkoja.
Katso kaikki meillä käyvät
maksutavat esitteen sivulta 31.

Esteetön ovi
Kuntosalin käyttö onnistuu myös pyörä
tuolin ja rollaattorin kanssa esteettömän
ulko-oven ansiosta. Ovi avautuu automaattisesti kulkuavainta lukijalaitteessa
vilauttamalla ja ulos pääsee samasta
ovesta nappia painamalla. Salitiloista
löytyy myös esteetön wc.

Ohjattu Kuntosalijumppa
NAISTEN KUNTOSALICIRCUIT
Tiistaisin kahdessa ryhmässä:
Ryhmä 1 klo 17.15–18.30
Ryhmä 2 klo 18.30–19.45
Ohjaajana Anssi.

Tutustu ja treenaa
ilmaiseksi:
Keskiviikkoisin klo 13–16.30
Lauantaisin klo 8–10.30
Esteetön ovi käytettävissä ja se aukeaa
painamalla ulkoseinässä olevaa katkaisijaa.

Salin siivouspäivät
ma, ke ja pe aamupäivisin
Annetaan siivoojille “etuajo-oikeus”
heidän siivotessaan laitteita. Näin toimien mahdollistetaan siisti sali kaikille
käyttäjille.

MIESTEN KUNTOSALICIRCUIT
Torstaisin klo 18–19.15.
Ohjaajana Anssi.
Jumppiin ei erillisilmoittautumista.
Jumppahinnat 10-kortilla 5 €/kerta
ja yksittäinen kertamaksu on 7 €.
10-kortteja myynnissä kirjastossa tai ennen jumppaa käteisellä paikan päällä.

HUOM! Tiloissa ja sisäänkäynnin yhtey
dessä on kameravalvonta. Kulkukortin
lainaaminen tai kavereiden kulku samalla oven avauksella aiheuttaa kulkukortin
mitätöinnin.

Salilla pyörii säännöllisiä jumppia. Tuplamäärällä esim. ala- ja ylätaljoja pyritään
varmistamaan, että ohjattujen toimintojenkin aikana myös omatoimitreenaajille on
laitteita käytettävissä.
LIIKUNTA|
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Liikuntaystäväksi ikäihmiselle
vai vertaisohjaajaksi ryhmään
Haluaisitko mukaan vapaaehtoistoimintaan ja tukemaan
mm. kotona asuvien ikäihmisten toiminnallista elämää,
rikastuttamaan niin omaa kuin autettavankin lähimmäisen
arkea?
Toimintakyvyn tukeminen on tärkeä osa ikäihmisten kotona
selviytymistä ja kodin ulkopuolella liikkumista. Vertaisliikut
taja-toimintaan liittyy olennaisena osana liikkuminen ja
sosiaalinen vuorovaikutus muiden ihmisen kanssa.
Vertaisliikuttaja-toiminnassa voit hyödyntää omia vahvuuksiasi ja osaamistasi sekä valita toimintatavan omaan elämäntilanteeseen sopivaksi.
Vertaisliikuttajilla on mahdollisuus toimia kuntien liikunta
toimen ryhmätoiminnassa tai vertaisohjaajana ryhmän
vetäjänä.
Vertaisliikuttajana voit toimia kotona asuvan henkilön
liikuntaystävänä mm. ulkoilemalla tai tekemällä yhdessä
tuolijumppaa. Liikkumisen lisäksi käynnistä tekee merkittävän kohtaaminen ja keskustelu toisen ihmisen kanssa.
Kotihoito tekee yhteistyötä vertaisliikuttajien kanssa.
Vertaisliikuttajaparien valinnassa huomioidaan ikääntyneen
henkilön tuen tarve liikkumisessa, yksinäisyyden kokemus
sekä vertaisliikuttajan toiveet. Ensimmäinen tapaaminen
tapahtuu aina yhdessä kotihoidon työntekijän kanssa.
Vertaisliikuttaja-toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, jossa
olennaista on tuottaa iloa ja hyvää mieltä mukana olijoille.
Vertaisliikuttaja on vaitiolovelvollinen vapaaehtoistyössä
kohtaamistaan asioista.
Seutukunnallisena yhteistyönä järjestetään vuosittain
Wertaisliikuttaja-koulutus ikäihmisten kaveritoiminnasta
kiinnostuneille. Koulutukseen ovat tervetulleet niin uudet
kuin kokeneetkin liikuttajat.
Lähde rohkeasti mukaan toimintaan, niin etsitään juuri
Sinulle sopiva tapa toimia ja tuoda iloa ikäihmisen arkeen!

Yhteystiedot:
Tarja Tiitta-Nieminen, päivätoiminnanohjaaja,
p. 044 435 7876, tarja.tiitta-nieminen@soteakseli.fi
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ELÄKELÄISTEN TOIMINTA
Toiminta jatkuu 29.5. saakka.
MAANANTAI
KEILAILU, Raision keilahalli klo 11–12
(maksullinen)
GYMSTICK-LIIKUNTA,
Nummen koulu klo 15–16
BOCCIA/MÖLKKY,
Valpperin urheilutalo klo 16–18
TIISTAI
KUNTOSALI klo 8–9.30, omatoiminen
LUJA LEMPEÄ JOOGA,
Paijulan koulu klo 16,30–18,
Raisio-opisto (maksullinen)
KESKIVIIKKO
JUMPPA, Nummen koulu klo 16–17
MÖLKKY kesäkautena Ulan kenttä klo 16–18
TORSTAI
FRISBEEGOLF, Mikko Rantasen Frisbeeradalla,
Linnanmäentien P-paikka.
Kesäkautena klo 9, talvikautena klo 10 (säävaraus)
TUOLIJUMPPA Nummen koulu klo 12–13
BOCCIA TALVIKAUTENA Nummen koulu klo 15–17
PERJANTAI
OHJATTU KUNTOSALI
1. ryhmä klo 8–9.15
2. ryhmä klo 9.30–10.45
KORTTI-/LAUTAPELIKERHO
Kunnanvirasto, Moisiontie 19, klo 14–16 parillisilla viikoilla
UINTI/VESIJUOKSU, Raision Ulpukka. 1 kerta/viikko. Henkilö
kohtainen maksuton uintikortti +65-vuotiaille nousiaislaisille
uintikeskus Ulpukkaan. Uintikortilla pääsee maksutta 1 x vkossa
uimaan arkisin klo 14 saakka. +65-uintikortin lunastus kirjastolta.
Ota mukaasi kuvallinen henkilötodistus.

SAATTAJAKORTTI

MAKSUVÄLINEET
Jumppien, kylmäuinnin ja kuntosalikorttien
maksuvälineinä käyvät:

• Smartum-setelit tai Smartum saldo
• Tyky-setelit tai Tyky Online (Tyky Online
-maksutavassa ota yhteys Jouni Kangasniemeen)

• Edenred (Luottokunta) Virike-setelit tai sirukortti
• Sporttipassi
• 10-kortteja lunastettavissa myös kirjastolla, 		
jolloin myös maksu pankkikortilla mahdollista.

AVUSTAJAN KANSSA LIIKKUMAAN
JA KULTTUURIN PARIIN
Turun seudun 11 kuntaa Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen,
Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku ovat ottaneet käyttöön yhteisen Saattaja
kortin.
Saattajakortin tavoite on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja
kulttuurin harrastamista. Seudullisella Saattajakortilla yhtenäistetään eri toimipaikkojen käytäntöjä.
Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn kuntien määrittelemille liikuntapaikoille ja kulttuuripalveluihin. Uimahalleissa, kunto- ja liikuntasaleissa sekä kulttuurikohteissa toiminnan tulee olla kaupungin/kunnan järjestämää.

1

Lataa maksamista varten
mobiilisovellus osoitteessa

www.epassi.fi

TAI

2

lähetä seuraavasisältöinen
tekstiviesti numeroon

050 90 23456:
33839 (välilyönti) summa,
jonka haluat maksaa

Turun seudun kunnissa asuvalla henkilöllä, jolla on avustajan tarve, on mahdollisuus hakea Saattajakorttia oman kuntansa liikuntapalveluilta.
Kortin myöntää kunnan liikuntapalvelut hakemuksen perusteella. Korttia anottaessa tulee esittää lääkärin tai fysioterapeutin lausunto. Näkövammaiset saavat
kortin myös esittämällä Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n näkövamma
kortin.
Kortti on avustettavan henkilökohtainen ja se tulee esittää kassalla. Saattajana voi
toimia kulloinkin eri henkilö. Kortti on voimassa määräajan, enintään kolme (3)
vuotta kerrallaan.
Lisätiedot: Jouni Kangasniemi

Hakemuslomakkeita saatavilla vapaa-aikatoimelta.

Vapaa-aikatoimessa käytössä uusi maksutapa,
MobilePay. MobilePayllä voit maksaa nuokkarin
kioskissa, lasten synttärit, nuorisotoimen retket
sekä liikuntatoimen jumppamaksut. MobilePayn
saat ladattua puhelimeesi sovelluskaupasta. Maksu MobilePayn kanssa tapahtuu paikan päällä tai
sovitusti ennakkoon.
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LIIKUNTAJA
ULKOILUPAIKAT

Valpperi
Paijula
Askainen
17 km

KOULUJEN SALIT
1

5
9

1

13

2
8

Rästäsmäki

4

3

3

Moision kouluyksikkö
Moisiontie 16.

5

HENRIKIN YHTENÄISKOULU
Nummen kouluyksikkö
Koulutie 4.
4

KIRKONPIIRIN ALAKOULU
Vahdontie 51.

270 m2 sali, jossa sulka-, lento- ja koripallorajat. (Vuokra 81 €)

Salivuokran hinta syyskaudelta 1 h vuorosta. Mikäli varattu esim.
2 h/vkossa kerrotaan tuntihinta kahdella.

32|

KUNTOSALI

Kaitaraistentie 162. Lisätiedot sivulla 29.

3

460 m2 sali, jossa 4 sulkapallokenttää,
koripallo-, tennis- ja lentopallokentät
sekä hyvä voimisteluvälineistö.
(Vuokra 132 €)

12

Nummi

300 m2 sali. (Vuokra 90 €)

2

Koljola

7

6

PAIJULAN ALAKOULU
Mietoistentie 360.

230 m2 sali, jossa sulka-, lento- ja koripallorajat. (Vuokra 69 €)

NOUSIAINEN

VT8

NOUSTE AREENA
Koljolantie 34.

Liikuntahallissa mm. 3 lentopallokenttää poikittain ja 1 pitkittäin. Salibandy-,
koripallo-, futsal- ja tenniskentät sekä
6 sulkapallokenttää. Hallin yläkerrassa
sisääntulon yhteydessä kahvio sekä katsomotilat. (Vakiovuoro 45 €/h, yksittäiset varaukset 65 €/h)

Liikuntahalli Nouste Areenan sekä
koulujen liikuntasalien vakiovuorot
nousiaislaisille yhdistyksille ovat
haettavana ajalla 25.–30.4.
Liikuntahalli Nouste Areenan sekä
koulujen liikuntasalien vakiovuorot
ulkopaikkakuntalaisille toimijoille
ajalle 1.8.2022–31.7.2023 tulevat
haettavaksi ajalla 1.–8.5.

11
Savojärvi

ULKOILU- JA VIRKISTYSALUEET
9

Mikko Rantasen
Frisbeegolfrata

Linnanmäentie 11–13. 18-väyläinen
rata tarjoaa harrastajalle haasteita
metsäisessä maastossa.

3

Henrikin yhtenäiskoulun lähiliikunta
paikassa betoninen skeittiparkki sekä
ulkokuntoiluvälineitä.

6
10

KOLJOLAN URHEILUKENTTÄ
Vahdontie 1.

10

300 m juoksurata ja nurmipintainen
jalkapallokenttä.
10

Valpperin urheilukeskus
Urheilutie 17.

FRISBEEGOLF- JA MAASTOPYÖRÄRATA
Uudet radat metsäisessä ympäristössä.
Mahdollisuus vuokrata kahta sähköavusteista maastopyörää.
Facebook Nousiaisten Alku

3

TENNISKENTÄT, 2 kenttää
Henrikin yhtenäiskoululla.

3

PESÄPALLOKENTTÄ
Henrikin yhtenäiskoululla.

8 BEACH VOLLEY -KENTÄT
Laaleistentie 27.
Aliskulman kyläyhdistyksen ylläpitämä.
Lisätiedot: www.vanha-asema.info.

KOTA JA SAUNA
Yksityistilaisuuksiin, kokous- ja virkistyskäyttöön vuokrattavat kota sekä sauna
lammen rannalla.
Varaukset osoitteesta www.valpperi.fi.
11 KUHANKUONON
RETKEILYREITISTÖ
www.kuhankuono.fi

Pururadat
9

RÄSTÄSMÄEN PURURATA
Linnanmäentie 11–13.

1 km ja 1,4 km valaistut reitit. 64 m pituiset juoksuportaat sekä ulkokuntoiluvälineet pururadan maastossa.

KUVA: NOUSIAISTEN VANHA ASEMA

Nuorten Paikka

Nuorten kohtaamispaikka Maskuntien
varressa (kunnan varaston kupeessa).
Nuorten Paikassa on mökki, katos ulkokalusteineen sekä grillauspaikka.

ULKOKENTÄT
7

Skeittipuisto

10 VALPPERIN HIIHTOKESKUS
Urheilutie 17. Valaistu pururata ja
juoksuportaat.
Facebook Nousiaisten Alku

Ässä-monitoimiareena

Valpperin koulu (Urheilutie 12).
Tekonurmikenttä jalka-, lento- ja koripalloa varten. Kenttä on kouluaikojen
ulkopuolella kuntalaisten käytettävissä.

UIMAPAIKAT
FALKINKOSKEN UIMALA
Valpperintie 561.
Sauna ja kirkasvetinen lampi, laiturit,
Wibit-rata, hyppytorni ja grilli.
12

KYLMÄUINTI keskiviikkoisin klo 17.30–
20 ja lauantaisin klo 16–18
(sauna lämmin). Viimeinen kerta 18.5.
11 RANTAPIHA, Savojärventie 102.
Savojärven rannalla, Kuhankuonon
retkeilyreitistön kupeessa uimapaikka,
grilli ja kesällä kioski sekä rantasauna.
Tiedustelut: Saksalan Pienviljelijä
yhdistys 0500 935 960.
13 PIKISAARI, Pikisaarentie, Askainen.
Maskun ja Nousiaisten yhteisomistama ranta-alue, jossa sauna ja
varattavissa oleva takkahuone.
Palvelut ja varaukset: 044 4355 303 tai
jouni.kangasniemi@nousiainen.fi.
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Naapurustopalvelu
Know Your Hoods innostaa
tutustumaan kotikulmiin
Nousiaisten kunta liittyy
osaksi naapurustopalvelu
Know Your Hoodsia
(hoods.ﬁ) 24.3.2022.

Palvelu kokoaa yhteen
tietoa, tunnelmia ja
asukkaiden tarinoita eri
asuinpaikoista.

Palvelun avulla houkutellaan
kuntaan uusia asukkaita.
Samalla se innostaa
paikallisia tutustumaan
entistä paremmin omaan
kotipaikkaan.

Lisäksi palvelussa jaetaan
ajankohtaisia vinkkejä
harrastuksiin ympäri
seutua, järjestetään
retkihaasteita ja muita
inspiroivia tapahtumia.
Ota seurantaan
@knowyourhoods
Facebookissa ja
Instagramissa.

Nousiainen on
jaettu viiteen
persoonalliseen
alueeseen:
•
•
•
•
•

Fatijokilaakso
Kaisela-Paijula
Keskusta
Kirkonseutu
Valpperi

Kirjaudu palveluun
ja kerro muuttoa
harkitseville,
miksi juuri sinun
asuinpaikkaasi
kannattaa muuttaa!

Oletko ottanut upean
kuvan Nousiaisista?
Osallistu kisaan!
Mitä?

Teemana elämää Nousiaisissa
2020-luvulla

Milloin?

Osallistu ajalla 24.3.-24.4.

Miten?

Lähetä kuva osoitteeseen
info@hoods.ﬁ tai osallistu somessa
@knowyourhoods

Miksi?

Parhaat kuvat palkitaan. Osa
kuvista pääsee osaksi Nousiaisten
sivuja Know Your Hoodsissa.

Tarkemmat ohjeet osoitteessa
hoods.ﬁ 24.3. alkaen!

Lisäksi: Kun lähetät kuvan, annat käyttöoikeuden
Nousiaisten kunnalle ja Know Your Hoodsille.
Tekijänoikeus säilyy luonnollisesti sinulla
kuvaajalla.
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NOUSIAISTEN KUNNANVIRASTO
Moisiontie 19, 21270 Nousiainen
puh. (02) 439 1211
nousiaisten.kunta@nousiainen.fi

JULKINEN TIEDOTE

Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnot
löydät osoitteessa:
www.nousiainen.fi
liikunta- ja nuorisotyöosiosta.
Kirjaston ja kulttuurin tapahtumat
löydät osoitteessa:
www.nousiainen.fi
etusivun tapahtumakalenterista.
KUVA: TIMO TAPANI

Nousiaisten vapaa-aikatoimi on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien
yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietosuojaselosteeseemme
voitte tutustua verkkosivuillamme osoitteessa www.nousiainen.fi
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