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KUVA: MIKA OKKO

VAPAA-AIKATOIMEN

aailma ympärillämme on jatkuvassa muutoksessa. Jopa toiminta
esitteidemme julkaisujen välissä ehtii sotia syttyä ja pandemia muut
taa muotoaan moneen kertaan. Paljon myös positiivista ”pöhinää” on
kunnassamme ollut. Rakentaminen on vilkastunut ja kesätoiminnot
saatiin toteutettua normaalisti. Kävijälaskurin mukaan Falkinkoski ja sen
Wibit-rata ovat olleet huimassa suosiossa. Parhaimpina päivinä yli 250 ih
mistä vieraili Falkinkoskella.
Kesän kruunasi yhteisöllinen kansanjuhlamme 30.7. Mikon ja Stanley Cup
-pokaalin kotikäynnin merkeissä. Kiitos yleisölle; teitä oli paikalla oman ar
vioni mukaan noin 2400 henkeä. Nousiainen saatiin kertaheitolla kunnolla
esille valtakunnan medioissa.
Syksyn toiminnot ovat kattavasti esillä tässä julkaisussa. Heittäytykää roh
keasti mukaan kokeilemaan harrastustarjontaamme. Uutuuksina on luvas
sa mm. tavoitteellista kuntoiluprojektia työikäisille, toiminnallista treeniä,
perheiden yhteistä jumppaa jne. Perinteinen liikuntaleikkikoulu liikkari on
myös palannut syksyn ohjelmistoon.
Syksyn pimetessä pääsevät nuoret nauttimaan keväällä valmistuneesta
Nousten Nuokkarista. Valomainos ulkoseinässä viestittää ”OPEN” aina kun
ovet ovat auki ja nuokkarilla on avointa toimintaa.
Pysytään liikkeellä!
JOUNI KANGASNIEMI
vapaa-aikatoimen päällikkö
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Lasten ja nuorten liikunta
Nuorisotilat, synttärit, Nuorisovaltuusto ja MIHI
Retket, leirit ja tapahtumat
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Liikuntalukujärjestys
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KUVA: PYHÄ

KIRJASTO JA KULTTUURI

Pyhän keväthanget
kutsuvat taas!
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Valokuvat henkivät
mennyttä aikaa.

15

Syyslomalla
ladataan akkuja
– seikkailuja
kaiken ikäisille!
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Joulun tunnelmia
kitaran sävelin

KIRJASTO
JA
KULTTUURI
KUVA: JUVA KOIKKALA

Pyhän Olavin retkeilyreitit

NOUSIAISTEN KUNNANKIRJASTO
Moisiontie 17, 21270 Nousiainen
p. 044 435 5355
kirjasto@nousiainen.fi

AUKIOLOAJAT

Keskiviikkona 5.10. klo 18.00–19.00
Henrikin yhtenäiskoulun auditoriossa
Tietokirjailija Harri Ahonen esittelee ret
keilyreitistöä, josta hän on kirjoittanut
kirjan Pyhän Olavin retkeilyreitit. Reitti
alkaa Olavinlinnasta ja kulkee Etelä-Suo
men poikki Saaristomerelle päättyen
Ahvenanmaan Eckeröön. Reitin varrelle
jää useita luontokohteita, kuten Linna
saaren, Leivonmäen ja Kurjenrahkan kan
sallispuistot. Näiden rinnalla esitellään
rautakautisia ja keskiaikaisia kulttuurihis
toriallisia kohteita keskiaikaisista kirkoista
muinaislinnoihin. Tilaisuuteen on vapaa
pääsy, tervetuloa!

Keskiviikkona 14.12. klo 18.00–19.00
Henrikin yhtenäiskoulun auditoriossa.
Tervetuloa virittäytymään joulun rauhal
liseen tunnelmaan kitaran sävelin. Tomi
Paldaniuksen kitarasovitukset. Ohjelmis
tona mm. Sylvian Joululaulu, Varpunen
Jouluaamuna, Heinillä Härkien Kauka
lon, White Christmas ja Snowman. Kon
sertissa kuullaan myös muita rauhallisia
joulun aikaan sopivia kappaleita.
Vapaa pääsy, tervetuloa!

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

ma–to 12–19
pe
9–16
la–su
suljettu
Poikkeukset
5.12.
6.12.
26.12.
5.1.
6.1.

itsenäisyyspäivän aatto 9–16
itsenäisyyspäivä suljettu
tapaninpäivä suljettu
loppiaisaatto 9–16
loppiainen suljettu
Riikka Uski
kirjasto- ja kulttuuri
toimenjohtaja
p. 044 435 5356

Elina Hiidenmieli
kirjastonhoitajakulttuurisihteeri
p. 044 435 5358

Paula Kaunonen
kirjastovirkailija
p. 044 435 5302

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@nousiainen.fi
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Nettikerho
Kirjastossa parillisten
viikkojen keskiviikkoina
alkaen klo 10.00.
Eläkeliiton Nousiaisten
yhdistyksen järjestämässä
nettikerhossa saa opas
tusta netin, tietokoneiden
ja mobiililaitteiden käyt
töön. Kaikille avoin.
Aloitus 7.9.

Raisio-opiston yleisöluennot ja kurssit
yhteistyössä kirjaston ja kulttuuritoimen
kanssa
Ilmoittautuminen Raisio-opiston verkkosivuilla: raisio.fi/opisto
MAKSUTTOMAT YLEISÖLUENNOT
260150 ARKEOLOGIA
Ke 12.10. klo 18–19.30 Henrikin yhtenäiskoulun auditorio
Nousiaisten seudun esihistoriaa kiinteiden muinaisjäännösten ja
arkeologisten löytöjen valossa. Jari Näränen.
260190 ITALIAN MAKUJA JA MAISEMIA
Pe 27.1. klo 18–19.30 Henrikin yhtenäiskoulun auditorio
Tutustut Italian kauniisiin maisemiin ja matkakohteisiin, erityi
sesti Sisilian ja Pohjois-Italian seutuihin. Kuulet alueiden ruoka
kulttuurista ja perehdyt laadukkaan oliiviöljyn ja balsamicon
tuottamiseen. Heidi Amedeo.
260165 TAIDEJOOGAA
Ti 14.2. klo 10–11.30 Nousiaisten kirjasto
Lempeä, jokaiselle sopiva joogaharjoitus ystävänpäivänä Nou
siaisten kirjaston taidegalleriassa. Tunnin jälkeen voit tutustua
taidenäyttelyyn. Mukaan alusta. Janette Karsikas.
260153 PUUTARHAN ONGELMAOTUKSIA
La 4.3. klo 11.00–13.15 Henrikin yhtenäiskoulun auditorio
Metsäkauris syö tulppaanit, supikoira karviaiset, myyrä puunjuu
ret, perhostoukka-armeija tuhoaa kaalit, etanat ja kotilot kaiken
muun vihreän – ja naapurin kissa käy viljelylaatikossa? Ole ker
rankin askel edellä, unohda myrkyt ja voita kamppailu oveluu
della, huolellisuudella ja taidolla! Raija Salminen.
KURSSIT
340190 ÄLYPUHELINKURSSI (ANDROID)
8.–29.9. to 10–12.15 Nousiaisten kirjasto
(12 t) 26 €/maksuton (opintosetelialennus)
Käytä Android-älypuhelintasi tehokkaammin. Kurssin käytyäsi
osaat soittaa ja lähettää tekstiviestejä sekä käyttää puhelimen
osoitekirjaa. Tunnet puhelimesi tärkeimmät perusasetukset ja
osaat muuttaa asetuksia. Osaat ottaa valokuvia ja osaat kertoa,
mihin valokuvat tallentuvat ja miten ne siirretään omalle tieto
koneelle. Etsit tietoa internetistä, käytät karttapalveluja ja teet
muistiinpanoja kirjoittamalla ja puhumalla. Asennat puhelimeen
uusia sovelluksia ja tunnistat yleisimmät sovellukset. Mukaan
Android-älypuhelin.
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Gallerian näyttelyt
SYYSKUU
Lena Lillsjö: Läpi hetken
LOKAKUU
Kynnys ry Turku Taikaryhmä:
Syystunnelmia

Sotahistoriamatka Hankoniemelle ja Saloon 10.9.2022
MARRASKUU
Matti Pietilä: Himmelit

JOULUKUU
Raision Kamerat ry: Mennyttä aikaa
Raisiossa – valokuvanäyttely

Nousiaisten sotien 1939–1945 Perinnetoimikunta järjestää Sotahistoriamatkan
Hankoniemelle ja Saloon pääkohteena Hangon Rintamamuseo ja Bunkkerimuseo
Irma.

Matkan ohjelma ja aikataulu
Kello
7.45
Lähtö Nousiaisten seurakuntatalon pihalta, matkalla 				
aamukahvit (omakustanteisesti) Halikon Shellillä
10.25
Käynti Mannerheimin muistokivellä, lyhyt selostus ja kukkien lasku
11.00
Opastettu kierros Hangon Rintamamuseolla
12.30
Opastus Bunkkerimuseolla
13.30
Lähtö lounaalle ABC Karjaa
14.00
Lounas
15.00
Lähtö Saloon
16.15
tutustuminen Salon Itsenäisyyden museoon, kahvit
17.30
Lähtö kotimatkalle, takaisin Nousiaisissa ollaan n. klo 18.30
Matkan hinta
Matkan hinta sisältää linja-automaksun, pääsymaksut ja opastuksen museoissa,
lounaan ja Salon museon kahvit. Hinta on 60 €/hlö, jos lähtijöitä on 30 henkeä tai
70 €/hlö, jos lähtijöitä on 25 henkeä.
Ilmoittautumiset
Sitovat ilmoittautumiset 4.9.2022 mennessä sähköpostilla vsssotaveteraanit@
co.inet.fi tai numeroon 0400 908 314. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä
mainita mahdolliset ruoka-aineallergiat sekä se, omistaako museokortin. Matkan
johtaa Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Osmo Suominen.
Lämpimästi tervetuloa!
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MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN
VAPAA-AIKATOIMIEN YHDESSÄ JÄRJESTÄMÄ

HIIHTOMATKA 1.–8.4.2023

Hinta
alkaen
425 €/hlö

Majoitus: PyhäSuites43
Pyhän suositut huoneistot kahdella makuuhuo
neella, omalla saunalla ja parvekkeella aivan
Hotelli Pyhätunturin ja vuokraamon palveluiden
vieressä. Mukava ja siisti klassikko. Hintaan kuu
luu hotellin kuntosalin ja saunan käyttö.
Huoneiston säilytystilat on suunniteltu talvi
harrastajan tarpeisiin: jokaisella huoneistolla on
oma lukittava suksikaappi PyhäSuitesin yleisissä
tiloissa. Käytettävissä on myös suksien huolto
tila sekä pyykinpesukone.

Matkan hinnat:
5 hlöä/huoneisto hinta 425 €/hlö
4 hlöä/huoneisto hinta 475 €/hlö
3 hlöä/huoneisto hinta 560 €/hlö
2 hlöä/huoneisto hinta 725 €/hlö

Hintaan sisältyy bussikuljetus Pyhälle, yksi lämmin
ruoka päivässä, liinavaatteet ja loppusiivous, matkan
johtajan palvelut sekä hotellin kuntosalin vapaa käyttö.
Kuluton peruutus 15.2.2023 saakka.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: jouni.kangasniemi@nousiainen.fi, 044 4355 303.

visit.pyha.fi
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LAPSET
JA
NUORET
Jumpat Kirkonpiirin koululla
MAANANTAI
klo 17.15
klo 18.00
klo 18.45

perhesirkus 1–6 v.
temppujumppa 3–5 v.
temppujumppa 5–8 v.

TORSTAI
klo 17.15
klo 18.00
klo 18.45

liikkari 3–5 v.
liikkari 5–8 v.
liikuntakerho yli 8 v.

Jumpat alkavat viikolla 36 (5.9.)
(Syysloma vko 42, ei jumppia.
Viimeinen kerta vko 50.)

PERHESIRKUS
Lapsen ja aikuisen yhteinen harrastus
sisältäen liikuntaleikkejä, temppuratoja,
käsittelytaitoja, sekä erilaisten välinei
den käyttöä. Temppuillaan, pelataan,
leikitään ja samalla opitaan tuntemaan
ja käyttämään omaa kehoa. Tunnin
alussa aina reipas energian purku, kehi
tetään perusliikuntataitoja, ketteryyttä,
tasapainoa ja uskallusta.
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TEMPPUJUMPPA

LIIKUNTAKERHO

Temppujumpassa harjoitellaan liikuntaa
telinevoimistelun merkeissä. Tunti
koostuu vauhdikkaista alkuleikeistä,
motoriikkaa vahvistavista harjoituksista
välineillä, sekä loppuvenyttelyn.

Lapsille ja nuorille suunnattu ryhmä,
jossa liikutaan monipuolisesti toiveita
kuunnellen. Ohjelmassa voi olla vaikka
pelailua, voimaharjoittelua tai kehon
hallintaa. Toiveita voi esittää jo ilmoit
tautuessa tai pitkin toimintakautta. Tär
keintä on rento ilmapiiri ilman arviointia
uusia taitoja oppien. Ryhmä sopii sekä
liikunnan iloa etsiville, että enemmän
harrastaville tukemaan lajiharjoittelua.

Kauden aikana teemme mm. kuper
keikkoja, 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.
LIIKUNTALEIKKIKOULU
Liikuntaleikkikoulun tunneilla liikutaan
monipuolisesti käyttäen apuna omaa
kehoa, telineitä, välineitä ja palloa. Joka
viidennellä tunnilla liikutaan yhdessä
oman vanhemman kanssa. Monipuo
lisen sisällön kautta lapsi saa hyvän
pohjan lajitaitojen oppimiseen.
Liikuntaleikkikoulu ei ole mihinkään
lajiin sidottu, eikä siellä harjoitella
mihinkään tiettyyn lajiin. Liikuntaleik
kikoulussa opitaan: oman kehon hal
lintaa, liikunnan perusliikkeitä, oikeita
käsitteitä liikunnan kautta, tekemään
yhdessä, oivaltamaan itse ja kokemaan
onnistumisen elämyksiä!

Tunnit voi aloittaa mihin aikaan vuodesta tahansa, myös kesken kauden,
jos ryhmään mahtuu mukaan. Toiminta
sopii kaikille, eikä aikaisempaa sirkus
kokemusta tarvita.
Harrasteryhmien hinta 10-kortilla 5 €/
kerta.
Tiedustelut: ohjaaja Henna Oksa,
050 5950 780 (arkisin 17–19).
Ilmoittautumiset: viestillä tai sähköpos
tilla henna.oksa@gmail.com
(lapsen nimi, ikä ja ryhmä(t).

Liikunnan ihmemaa
Kirkonpiirin koulun liikuntasalissa (Vahdontie 52)
sunnuntaisin klo 10–12.
Syyskauden päivät: 18.9., 9.10., 20.11., 11.12.
Liikunnan ihmemaa on koko perheen liikunnallinen aamupäivä. Tekemistä löytyy
monenikäisille lapsille oman aikuisen seurassa. Liikunnan ihmemaassa on paljon
puuhaa: voi mm. roikkua köysissä ja renkaissa, pomppia trampoliinilla tai pomp
puhepalla, hyppiä hyppynarulla, pelata sählyä sekä kiipeillä puolapuissa.

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.
Aloitus 13.9.

Nousiaisten Ryhdin
maksuton salibandykerho
Maanantaisin Nouste Areenalla
(Koljolantie 34)
• eskari–2.lk klo 16.30–17.15
• 3.–6.lk klo 17.15–18
Aloitus 12.9.

Perheliikunta – aikuisen
ja lapsen yhteinen hauska
liikuntahetki!
Keskiviikkoisin Paijulan koululla
(Mietoistentie 360) klo 18–18.45.
Tunnin tarkoituksena on, että aikuiselle
ja lapselle tulee hiki mukaansatempaa
van musiikin tahdissa yhdessä liikkuen.
Aikuiset tekevät tunnin aikana helppoja
lihaskuntoharjoitteita ja lapset har
joittelevat motorisia taitoja ikätasonsa
mukaisesti. Tunnilla myös leikitään ja
lorutellaan. Tunti sopii 1–6-vuotiaille
lapsille. Tervetuloa vaikka koko perheen
voimin liikkumaan!
Ohjaaja Tiina Pasma.
10-kortilla 5 €/perhe tai yksittäinen
kertamaksu 7 €. Maskutavat käteinen,
liikuntasetelit, Mobilepay.

KUVA: SALLA KILPI

Aloitus 7.9.
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Nuorisotyö

NUORISOTILAT

Nummen nuorisotiloissa
pelataan iWall:illa!

Pikkunuokkarit
Avointa toimintaa 3.–6.luokkalaisille
• NOUSIAISTEN NUOKKARILLA (Moisiontie 16)
tiistaisin klo 14–16 ja torstaisin klo 13–16. Aloitus 16.8.
• VALPPERIN URHEILUTALOLLA (Urheilutie 17)
maanantaisin klo 14–16. Aloitus 22.8.

Lasten ja nuorten käytössä nuoriso
tiloissa liikunnallinen peliseinä iWall.
Pelissä pystyy juoksemalla, hyppimällä
ja heilumalla pelaamaan paljon erilaisia
pelejä aina mäkihypystä tanssiin ja ral
liin. Tervetuloa kokeilemaan!

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

Iltanuokkarit Nummella

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

Henna Isotalo
(nuorisotyö)

Avointa toimintaa 7.lk–18-vuotiaille nuokkarilla
(Moisiontie 16) tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin
klo 18–21 sekä perjantaisin ja lauantaisin klo 18–22.
Aloitus 30.8.
Nuokkarilla voit oleskella kavereiden kanssa, pelailla
biljardia tai muita pelejä ja halutessasi osallistua oh
jattuun toimintaan teemailtoina. Nuorten käytössä on
WiFi ja Netflix.

Seiskaluokkalaisille oma
viikonloppu 26.–28.8.

Huom!

Nuokkari avoinna vain seiskaluokkalaisille normi
aukioloaikojen mukaisesti.

Liikuntanuokkari
Joka toinen sunnuntai (parilliset viikot) klo 18–21
Nouste Areenalla. Alkaen 11.9. Jos Areenalla on muu
varaus, olemme nuokkarilla normaalisti. Poikkeuksista
infotaan nuorisotyön somekanavilla.
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NUORISOTYÖN
SOMEKANAVAT
Nuorisotyö yhtenäistää somekanaviaan
ja jatkossa kaikki ajankohtaiset ja ajat
tomatkin päivitykset löytyvät Instagra
mista ja Facebookista yhdeltä kanavalta
=) Ota seurantaa ja pysyt kaikesta
ajantasalla!
Nousten Nuoriso

noustennuoriso

Synttärit

Nuorisokortti

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

Turun seutukunnassa
on käytössä seutu
kunnallinen nuoriso
kortti 9–18-vuotiaille.
Nuorisokortilla pääsee kaikille seutu
kunnan nuorisotiloille ja sen tarkoituk
sena on tukea toiminnan laatua ja
turvallisuutta nuorisotiloissa. Lisäksi
nuorisokortti helpottaa yhteydenpitoa
kodin ja nuokkariohjaajien välillä.
Nuorisokortin saa itselleen palautta
malla 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.

Nuokkarin puhelin: 044 435 5304

Nuorten Paikka
Nuorten oma vapaa-ajanviettopaikka
Maskuntien varressa on nyt kunnostet
tu viihtyisäksi ja on vapaasti käytettä
vissä. Paikalta löytyy grillipaikka ja puita
(jos puut loppuvat -> viestiä Hennalle!)
sekä kuivakäymälä. Muistattehan nou
dattaa nuotion tekemisessä voimassa
olevia metsäpalovaroituksia. Pidetään
paikka ehjänä ja siistinä, niin sitä on
mukavampi kaikkien käyttää =)

Teemasynttäreillä valitun teeman mu
kaista ohjelmaa. Teemavaihtoehtoina
nuorisotiloissa disco, peli, askartelu,
aarrejahti, seikkailupeli ja leikki sekä Kir
konpiirin koulun liikuntasalissa liikunta
leikkejä, temppurata tai palloilusynttärit.
Synttäreiden hinnat: 80 € (1–15 lasta),
120 € (16–20 lasta). Hinnat sisältävät
ohjaajat ja teeman mukaisen ohjelman.
Synttäritarjoilun hoitavat synttärisanka
rin vanhemmat. Lapsimäärä ilmoitetaan
synttäreitä varattaessa.
Synttäritiedustelut ja varaukset netti
sivuilla olevan sähköisen kaavakkeen
kautta: www.nousiainen.fi sivuilta
nuoriso.
Maksuvaihtoehdot paikan päällä:
käteinen tai MobilePay.

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

Nuokkarin kioskiostokset ja synttärit on mahdollista maksaa MobilePay-sovelluksella.
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NUORISOVALTUUSTO –
nuorten oma vaikuttajaryhmä
Valtuuston tehtävänä on ajaa nuorten asioita kunnas
sa 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

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

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

Harrastusvälinelainaamo
Nuorisovaltuuston perustama harras
tusvälinelainaamo toimii kirjastolla!
Kirjastokortilla lainattavissa paljon
lautapelejä, ukulele, bt-kaiutin ja
urheiluvälineitä.
Harrastusvälinelainaamossa:
•

Bluetooth-kaiutin

•

Ukulele

•

Kiikarit

•

Paino-hulavanne

•

Sulkapallomailat

•

Lautapelejä

Päivittyvään harrastusvälinelainaamoon on lisätty vielä kevään 2022 aika
na: mm. ompelukone, metallinpaljastin, pilatesrulla, tasapainolauta ja pal
jon uusia lauta- ja pulmapelejä. Käy tutustumassa kirjastossa tarjontaan!
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Tule mukaan
nuorisovaltuustoon!

Syksyllä tulossa nuorisovaltuustovaalit –
oletko juuri sinä uusi nuorisovaltuuston
edustaja kaudelle 2023–2024?
Mukaan voi hakea tänä vuonna
13–18-vuotias nousiaislainen nuori. Eh
dokashakemuksen voi jättää sähköisen
lomakkeen kautta, joka löytyy kunnan
nettisivuilta -> nuorisovaltuusto.
Jätä hakemus ja asetu ehdolle
1.–15.11.2022.

NUORISOVALTUUSTOVAALIT
JÄRJESTETÄÄN 7.–9.12.2022.

Nousiaisten nuorisotyö on mukana
Netarin digitaalisessa nuorisotyössä.
Kaikki Netarin palvelut ovat myös
nousiaislaisten nuorten käytettävissä,
kaipaatpa peliseuraa, keskustelukave
ria tai uusia ystäviä.
Käy tutustumassa tarkemmin palvelui
hin www.netari.fi

Mihi liikuttaa nuoria!
Turun seudun oma Mihi-toiminta tarjoaa 13—19-vuotiaille
maksuttomia 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 kehittämisideanne Mihiin liittyen!
Kunnissa toimii myös paljon urheiluseuroja, joilla on nuorille
suunnattua toimintaa. Tietoa näistä saa kunnista tai suoraan
seuroilta.
Lisätiedot osoitteessa: www.mihi.fi
Lapset ja nuoret |13

RETKET, LEIRIT
JA
TAPAHTUMAT

Kalastus- ja saaristoseikkailuleiri 7.–9.10.
Pähkinäisissä, Rymättylän saaristossa
Mynämäen ja Nousiaisten nuorisotyön yhteinen leiri on suun
nattu 3.–6.-luokkalaisille lapsille. Leirille lähdetään perjantaina
alkuillasta ja paluu takaisin Nousiaisiin sunnuntai-illalla. Leiri
ohjelmassa seikkailua saarella, kalastusta, kalankäsittelyä sekä
muuta kivaa leiritekemistä. Mukaan mahtuu molemmista kunnis
ta 10 ensimmäistä ilmoittautunutta, yhteensä 20 lasta. Leirimaksu
on 75 €, sisältäen kuljetukset, ruuat sekä majoituksen saaren
lämpimässä päätalossa vuodevaatteineen.
Ilmoittautumiset 23.9. mennessä henna.isotalo@nousiainen.fi.
Leiri toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 15.

Yötön Yö
Yötön Yö -leiri järjestetään 5.–7.-luokkalaisille nuorille Askaisten
Mannerlahdessa 14.–15.10. Yö alkaa perjantaina klo 17.30 ja
päättyy lauantaina klo 12. Luvassa kivaa yhdessäoloa, jännittävää
ohjelmaa ja mysteerin ratkaisua. Leiriyön hinta on 20 €, sisältää
ruuat ja majoituksen. Oma kuljetus.
Ilmoittautumiset 22.9. mennessä henna.isotalo@nousiainen.fi.
9 nopeinta mahtuu mukaan.

Avoimet skeittivuorot
Kaikenikäisille tiistaisin klo 16–18
Henrikin yhtenäiskoulun skeittitilassa 4.10 alkaen.
Käynti skeittitilaan (koulun vanha ruokala) Moisiokodin
puoleisesta päätyovesta. Avoimelle vuorolle kannattaa
ottaa omat välineet mukaan. Lautoja ja suojia myös
lainattavissa tarvittaessa. Oma kypärä mukaan!
Paikalla skeittiohjaaja Micael Nilsson.
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Syyslomalla:
Turun päiväretki
Torstaina 20.10. Alakouluikäisten retki
Hoploppiin ja leffaan. Lähtö klo 9.45 ja
paluu n. klo 15.30.
Päivän aikana seikkailemme ja herkut
telemme HopLopissa ja pääsemme
Myllyn uuteen leffateatteriin katsomaan
Supermarsu 2.
Bussi lähtee Henrikin yhtenäiskoulun
bussipysäkiltä klo 9.30 ja paluu samaan
paikkaan n. klo 16. Retkihinta 40 € sis.
matkat, ruuat, sisäänpääsyt ja leffaher
kut.
Ilmoittautumiset 7.10. mennessä
henna.isotalo@nousiainen.fi

The Countdown -pakopeli
Paijulan koululla
Kaaosta, epäjärjestystä, pelkoa.
Kaupunki värisee kauhusta mystisten
hyökkäysten pitäessä aluetta ottees
saan. Yhtäkkiä joudut keskelle toimin
taa: tiellesi osuu tuntematon räjähde ja
muita sinulle tuntemattomia esineitä.
Ratkaisetteko tehtävät ajoissa purkaak
senne pommin?
Peliaikoja tarjolla ma 17.10.–su 23.10.
välille. Pelivuoro on maksuton. Pelin
suositeltu pelaajamäärä 2–5 ja ikäsuo
situs 12 v.+.
Kerää joukkue perheestä tai kaveriporukasta ja varaa peliaika 30.9. mennessä: henna.isotalo@nousiainen.fi.

Nummen pikkunuokkarit
ja iltanuokkarit normaalisti
auki myös syyslomalla!
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HSM harrastustoimintaa
lapsille ja nuorille
Nousiaisissa
Nousiainen on mukana Harrastamisen
Suomen mallin mukaisessa harrastus
toiminnan järjestämisessä lukuvuonna
2022–2023. Ensimmäinen pilottivuo
si on onnistuneesti takana. Toiminnan
tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle
1.–9.-luokkalaiselle vähintään yksi mie
leinen ja maksuton harrastusmahdol
lisuus koulupäivän yhteydessä. Nousi
aisten harrastuslukujärjestys kouluittain
ja ikäryhmittäin on koostettu lasten ja
nuorten toiveiden pohjalta.
Ilmoittautumiset HSM harrastustoimintaryhmiin tapahtuu sähköisen ilmoittautumisen kautta 16.8. klo 8.00–24.8.
klo 23.59 välisenä aikana. Linkki ilmoit
tautumiseen löytyy kunnan nettisivuilta
Nuorisotyön alta -> Harrastamisen Suo
men mallin harrastustoiminta. Sivuilta
on luettavissa myös tarkemmat harras
tusryhmäsisällöt.
Harrastusryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ryhmäpaikkoja on
rajallinen määrä. Etusijalla ovat ne lap
set ja nuoret, jotka eivät vielä harrasta
mitään. Ilmoittautumisen yhteydessä on
mahdollisuus valita itselleen muutamia
mielekkäitä harrastusryhmiä toivejärjes
tyksessä, yksi lapsi tai nuori voi päästä
max. 1–2 harrastukseen mukaan.

16| Lapset ja nuoret

HSM harrastustoiminta on koulupäivän
yhteydessä tuotettavaa vapaa-ajanpalve
lua ja toiminnan aikana lapset on vakuu
tettuja kunnan vakuutuksesta. Mahdolli
nen odotus, siirtymät ja kotimatkat ovat
omaa aikaa.
Koulukuljetuksen piiriin kuuluvilla lapsilla
ja nuorilla on mahdollisuus kulkea harras
tuksesta kotiin seuraavalla mahdollisella
koulukuljetuksella tai maksuttomalla yli
määräisellä harrastuskuljetuksella. Kulje
tustarpeesta tulee ilmoittaa ilmoittautu
misen yhteydessä.

Etsivä harrastustoiminta
Harrastusetsivänä toimii Jarno Sainio,
joka ohjaa harrastusryhmiä, jalkautuu
kouluille ja on mukana nuorisotoimen ta
pahtumissa. Näiden lisäksi harrastusetsivä
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 har
rastus mahdollistetaan. Harrastus
etsivän
kanssa voi tehdä myös harrastuskokeiluja
toiveiden mukaan.
Henrikin yhtenäiskoululla on mahdollista
käydä juttelemassa Jarnon kanssa Har
rastusetsivän kellarissa. Myös vanhemmat
voivat olla yhteydessä harrastusetsivään,
joko puhelimitse tai Wilman kautta.

H=Henrikin yhtenäiskoulu K= Kirkonpiirin koulu V= Valpperin koulu

Henna Isotalo
nuorisotyön koordinaattori
p. 044 4355 305
henna.isotalo@nousiainen.fi

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

Nuorisotyö, nuorisotilat, nuorisovaltuusto,
ehkäisevä päihdetyö, lasten synttäreiden
varaukset, HSM harrastustoiminnan koordinointi.
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Oletko 16–29-vuotias nuori ja juuri nyt syystä tai toisesta koulutuksen
tai työn ulkopuolella. Sinulla voi olla päivärytmi kateissa tai tarvitset lisää
tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista. Nuorten työpaja tarjoaa monipuolista ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä ohjausta ja tukea. Toiminta
elää ketterästi jokaisen osallistujan omien tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Viikoittaisia valmennuspajoja on kuusi; arjentaidot-, koulutus- ja
työnhakupajat, työvalmennuspaja sekä taide-, luonto- ja liikuntatoimintaan keskittyviä pajoja.
Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien nuorisopalvelut vastaavat
toiminnan kustannuksista. Toimintaan osallistuminen on täysin maksutonta nuorelle itselleen. Lisäksi toimintaan osallistuvat saavat lounaan ja
kulu- ja matkakorvausta pajapäivinä. Pajatoimintaan osallistuva työtön
nuori saa työttömyystukea täysimääräisenä. Pajalle voi osallistua myös
sairaspäivärahalla tai kuntoutustuella oleva nuori.
Työpajalla (Kirkkokatu 4, Mynämäki) aloittaa maanantaisin 5.9. alkaen
myös avoin toiminta Startti. (Kellonaika varmistuu, kun syksyn linja-autoaikataulut selviävät, alustavasti noin klo 10–14.) Paikalle voi tulla aluksi
ihan katselemaan, saamaan apua, vaikka arkisiin juttuihin, työn ja tukien
hakuun sekä viettämään aikaa yhdessä muiden kanssa. Toimintaan voi
tulla mukaan pitkin syksyä aina silloin kun itselle sopii. Ensimmäiselle
kerralle on hyvä ilmoittautua viestillä p. 044 435 6952.
Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet!
Nuoret ovat vuosien ajan antaneet toiminnalle hyvät arvosanat, toiminnan keskeyttäjiä ei ole juurikaan ja pajalla viihdytään, kunnes koulu- tai
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työpaikka tai muu löytyy. Mukava ilmapiiri ja yhteishenki ovat meidän
pajan vahvuuksia. Toimintaa koordinoi ja ohjaa Vilhelmiina, jolla on
pitkä työkokemus alalta sekä sosionomin ja taideterapeutin koulutus.
Toisena ohjaajana toimii Jaakko, joka on metalliartesaani ja taiteen
tekijä.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Vilhelmiina Eriksson-Tolkki
p. 044 435 6952
tyopaja@mynamaki.fi

Jaakko
Seuraa meitä somessa
nuorten_tyopaja_mynamaki
Nuorten työpaja Mynämäki

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!

Etsivien uusi yhteinen s-posti: etsivat@nousiainen.fi

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 JUMPAT
Kirkonpiirin koulu
alkaen klo 17.15. Aloitus 5.9.
(Tarkemmat tuntikuvaukset s. 9)
NOUSIAISTEN RYHDIN
SALIBANDYKERHO Nouste Areena
• eskari–2.lk klo 16.30–17.15
• 3.–6.lk klo 17.15–18
Aloitus 12.9.
KUNTONYRKKEILY
Henrikin yhtenäiskoulu
klo 18–19. Aloitus 5.9.
MIESTEN HARRASTEJALIS
Koljolan nurmikenttä
klo 18–20
KESÄKSI KUNTOON -PROJEKTI
Paijulan liikuntasali klo 18–20
Aloitus 12.9.

LASTEN SÄHLYKERHO
Valpperin urheilutalo
• eskari–2.lk klo 18–19
• 3.–6.-lk klo 19–20
Aloitus 13.9.
ANSSIN JUMPPA
Kirkonpiirin koulu
klo 15.15–16.15. Aloitus 6.9.

NAISTEN KUNTOSALI-
CIRCUIT kuntosalilla
1.ryhmä klo 17.15
2.ryhmä klo 18.30
Aloitus 6.9.
MIESTEN HARRASTESÄHLY
Nummen koulu
klo 19.30–21. Aloitus 4.10.

AVOIMET SKEITTIVUOROT
kaikenikäisille Henrikin
yhtenäiskoulun skeittitila
klo 16–18. Aloitus 4.10.

nousiaislainen yritys tai yhdistys:

MAINOSTA VELOITUKSETTA
NOUSTE AREENAN JA
KUNTOSALIN RUUDULLA!
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ELÄKELÄISTEN JUMPPA
Nummen koulu
klo 16–17
ELÄKELÄISTEN MÖLKKY
KESÄKAUTENA
Ulan kenttä klo 16–18

PERHELIIKUNTA
Paijulan koulu
klo 18–18.45. Aloitus 7.9.

KYLMÄUINTI
Falkinkoski klo 17.30–20
Aloitus 5.10.
LENTOPALLON
SEKAVUORO
Nummen koulu klo 20–22

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

TUOLIJUMPPA
Nummen koulu
klo 10–11
ELÄKELÄISTEN BOCCIA
TALVIKAUTENA
Nummen koulu
klo 15–17
LASTEN JUMPAT
Kirkonpiirin koulu
alkaen klo 17.15. Aloitus 8.9.
(Tarkemmat tuntikuvaukset s. 9)
HARRASTEPESIS
Henrikin yhtenäiskoulun kentällä
klo 18–20
jatkuu syksyllä kelien mukaan.
MIESTEN KUNTOSALICIRCUIT kuntosalilla
klo 18–19.15. Aloitus 9.9.
TOIMINNALLINEN TREENI
Paijulan koulu klo 19.45–20.45
Aloitus 9.9.

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

LAPSET JA NUORET

AIKUISET

ELÄKELÄISET
Eläkeläisten ryhmien aloitus viikolla 35.

PERJANTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI

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

ILMAINEN
KUNTOSALIVUORO
kuntalaisille
klo 8–10.30

LIIKUNTANUOKKARI
Nouste Areena. Parillisina
viikkoina (ei 25.9. eikä
9.10.) klo 18–21.
Aloitus 11.9.

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

KYLMÄUINTI
Falkinkoski klo 16–18
Aloitus 5.10.

LIIKUNNAN IHMEMAA
Kirkonpiirin koulu
klo 10–12.
18.9., 9.10., 20.11., 11.12.

Yleisurheilun kunnanmestaruuskilpailut
Koljolassa to 1.9. klo 17.30 alkaen
LAJIT JA SARJAT:
T/P 9 40 m ja pituus
T/P 11 60 m, korkeus ja kiekko

YLEINEN
SULKAPALLOVUORO
Nummen koulu klo 17–22

NAISTEN
HARRASTESÄHLY
Kirkonpiirin koulu
klo 18–19.30. Aloitus 11.9.

HUOM!

MIESTEN HARRASTEJALIS
Koljolan nurmikenttä
klo 18–20
FUTSAL
Nouste Areena
klo 19–20.30. Aloitus 9.9.

T/P 15 100 m, pituus ja kuula
N/M 100 m ja kuula
kaikille avoin 1500 m
15 v. ja vanhemmat saappaanheitto

Nummen koululla yo-kirjoitukset to 8.–ti 27.9.
Tuona aikana EI salivuoroja!
Eläkeläisten Nummen vuorot tuona aikana
Paijulan koululla.

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

T/P 13 60 m, korkeus ja kiekko

Juha Pekkanen
p. 044 435 5416
Liikuntapaikkojen hoito

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

Kuntonyrkkeily

Anssin jumppa

Toiminnallinen treeni

Maanantaisin klo 18–19
Henrikin yhtenäiskoululla 5.9. alkaen.

Tiistaisin klo 15.15–16.15
Kirkonpiirin koululla 6.9. alkaen.

Torstaisin Paijulan koululla
klo 19.45–20.45. 9.9. alkaen.

Ohjaajana Sari Palo, 041 504 3604.

Matalankynnyksen jumppa.

Tunti koostuu 10 min alkulämmittelystä,
jonka jälkeen on 2–3 plokkia, jossa teh
dään eri liikkeitä aikaa vastaan. Treeni,
jossa tehdään lihaskunto- ja aerobisia
liikkeitä aikaa vastaan oman kuntotason
mukaan.

Ohjattu kuntosalijumppa

Miesten harrastejalis

Katso lisätiedot viereiseltä sivulta.

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

Miesten harrastesähly
Tiistaisin klo 19.30–21
Nummen koululla 4.10. alkaen.
Ilmoittautumiset:
Nimenhuuto.com/Nouste Säbä.

Kesäksi kuntoon
-projekti työikäisille

UUTTA!

Kerran viikossa kokoontuva
kuntoiluryhmä, jossa tutustutaan eri
kuntoilumuotoihin ulkona ja sisällä.
Ryhmä kokoontuu maanantaisin
pääosin Paijulan koululla klo 18, mutta
lajikokeiluja myös muualla kuin koululla.
Lajikokeiluja voi olla joskus myös muina
viikonpäivinä. Ryhmä saa kuukausittain
oman lukujärjestyksen.

Kylmäuinti
FALKINKOSKEN UIMALASSA
Keskiviikkoisin klo 17.30–20 ja
lauantaisin klo 16–18. Aloitus 5.10.
Uintimaksu 3 €. (Myös SMARTUM- ja
TYKY-kunto-/kulttuurisetelit.)

Avoin lentopallon sekavuoro
Keskiviikkoisin klo 20–22
Nummen koululla.

Ilmoittautumiset (mieluiten whatsapp):
Minna Auranen, PT Minnhelen,
044 2438 343, ptminnhelen@gmail.com

Yleinen sulkapallovuoro
Perjantaisin klo 17–22 Nummen koululla. Ei ennakkovarauksia. Lentopallo
verkkopylväät salin päihin ja väliin itse
virittäen neljän kentän verkot.
HUOM! Syksyn yo-kirjoitusten aikana
8.–27.9. Nummen sali ei käytössä.

Futsal
Nouste Areenalla perjantaisin
klo 19–20.30 alkaen 9.9.
Ilmoittautumiset:
Nimenhuuto.com/Nouste Futis.

Aloitus 12.9. ja osallistumismaksu 50 €/
syksy tai 10-kortilla 5€/kerta.

Harrastepesäpallo

Naisten harrastesähly
Kirkonpiirillä

Ilmoittautumiset:
jarno.sainio@nousiainen.fi

Torstaisin klo 18–20 Henrikin yhtenäiskoulun kentällä. Syksyllä kelien mukaan.

Sunnuntaisin klo 18–19.30
Kirkonpiirin koululla alkaen 11.9.
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UUTTA!

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 lu
nastaa nelinumeroisen PIN-koodin 7 €
kappalehintaan ja se toimii niin monta
kertaa, kuin siihen on ostettu käyntejä.
Sama koodi on käytössäsi myöhemmin
kin, jos haluat lunastaa lisää kertakäyn
tejä.
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 jatkumi
nen ilman katkoja.
Katso kaikki meillä käyvät
maksutavat esitteen sivulta 25.

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

Ohjattu Kuntosalijumppa
NAISTEN KUNTOSALICIRCUIT
Tiistaisin kahdessa ryhmässä
6.9. alkaen.
Ryhmä 1 klo 17.15–18.30
Ryhmä 2 klo 18.30–19.45
Ohjaajana Minna Auranen.

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 toi
mien mahdollistetaan siisti sali kaikille
käyttäjille.

MIESTEN KUNTOSALICIRCUIT
Torstaisin klo 18–19.15 9.9. alkaen.
Ohjaajana Minna Auranen.
Jumppiin ei erillisilmoittautumista.
Jumppahinnat 10-kortilla 5 €/kerta
ja yksittäinen kertamaksu on 7 €.
10-kortteja myynnissä kirjastossa tai en
nen jumppaa käteisellä paikan päällä.

HUOM! Tiloissa ja sisäänkäynnin yhtey
dessä on kameravalvonta. Kulkukortin
lainaaminen tai kavereiden kulku samal
la 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 vahvuuk
siasi ja osaamistasi sekä valita toimintatavan omaan elämän
tilanteeseen 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 merkittä
vän 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
Aloitus viikolla 35
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 10–11
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 toimi
paikkojen käytäntöjä.
Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn kuntien määritte
lemille liikuntapaikoille ja kulttuuripalveluihin. Uimahalleissa, kunto- ja liikuntasa
leissa 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 mahdolli
suus hakea Saattajakorttia oman kuntansa liikuntapalveluilta.
Kortin myöntää kunnan liikuntapalvelut hakemuksen perusteella. Korttia anot
taessa 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. Mak
su MobilePayn kanssa tapahtuu paikan päällä tai
sovitusti ennakkoon.
Liikunta
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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 kori
pallorajat. (Vuokra 81 €)

Salivuokran hinta syyskaudelta 1 h vuorosta. Mikäli varattu esim.
2 h/vkossa kerrotaan tuntihinta kahdella.
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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 kori
pallorajat. (Vuokra 69 €)

NOUSIAINEN

VT8

NOUSTE AREENA
Koljolantie 34.

Liikuntahallissa mm. 3 lentopallokent
tää poikittain ja 1 pitkittäin. Salibandy-,
koripallo-, futsal- ja tenniskentät sekä
6 sulkapallokenttää. Hallin yläkerrassa
sisääntulon yhteydessä kahvio sekä kat
somotilat. (Vakiovuoro 45 €/h, yksittäi
set varaukset 65 €/h)

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 sähköavus
teista 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 virkistys
käyttöön 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 pitui
set juoksuportaat sekä ulkokuntoiluväli
neet pururadan maastossa.

KUVA: NOUSIAISTEN VANHA ASEMA

Nuorten Paikka

Nuorten kohtaamispaikka Maskuntien
varressa (kunnan varaston kupeessa).
Nuorten Paikassa on mökki, katos ulko
kalusteineen 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 kori
palloa 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). Aloitus 5.10.
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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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.

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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