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On aika
Kesäfiiliksen!
Kesä 2016 tarjoaa jälleen paljon tekemistä ja
puuhaa lapsille, nuorille ja perheille ympäri Oulua.
Kesäfiiliksestä löydät niin kaupungin kuin muidenkin
toimijoiden tarjoamaa monipuolista ja kivaa toimintaa. On
kulttuuria, leirejä, pelejä, liikuntaa - kaikkea mitä voit vain
kuvitella.
Kesäfiiliksen kotisivuilta löydät viimeisimmät tiedot toiminnasta
ja mahdollisesti myös sellaisista, jotka eivät tähän sähköiseen
Kesäfiilis-oppaaseen ehtineet. Muista myös hyödyntää
kotisivuilla olevaa kätevää hakukonetta, jolla löydät helposti juuri
sinua kiinnostavat asiat.

Kesäfiilis-työryhmä toivottaa
oikein ihanaa ja ikimuistoista
toiminnallista kesää 2016 kaikille!
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Nuorisopalveluiden
kesätoiminta
Nuorisopalvelut järjestää kesällä lapsille ja nuorille päivä- ja yöleirejä, retkiä sekä
kursseja. Kesätoiminnot on tarkoitettu oululaisille. Osallistujat on vakuutettu toiminnan ajaksi.
Pääosa toiminnoista on maksullisia, mutta joukossa on myös ilmaista puuhaa. Toimintaa järjestetään lapsille, nuorille ja perheille.

Ilmoittautumisohje
Lähes kaikkiin nuorisopalveluiden toimintoihin on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautuminen alkaa 18.4.2016 klo 8.00 ja päättyy 8.5. klo 24.00. Ilmoittautuminen
tapahtuu sähköisesti osoitteen www.ouka.fi/fiilis kautta. Internetpalvelu on käytössä
24 h vuorokaudessa.
Kyläpäiville, yöleireille, retkille ja kursseille ilmoittautuminen ja
maksaminen tapahtuvat samalla kerralla. Mikäli kaikki paikat
ovat täynnä, maksua ei mene ja ilmoittautuminen kirjautuu varasijalle. Mahdollisen paikan vapauduttua otamme yhteyttä.
Kesä-action-toiminta rannoilla ja kentillä ei vaadi ilmoittautumista. Katso ilmoitus takasivulta!
Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisen sairauden
takia, maksettu osallistumismaksu palautetaan lääkärintodistusta vastaan. Muissa tapauksissa maksua ei palauteta.
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Päiväleirit
Kyläpäivät kokoaa koululaiset kesäloman viettoon
turvallisesti ja ohjatusti. Päivät on tarkoitettu alaluokkien oppilaille. Päivittäinen toiminta-aika
on klo 7.30–16.30. Yksi viikko on yksi leirikokonaisuus. Viikko rakentuu mielenkiintoisista työpajoista, peleistä, leikeistä ja
ulkoilusta. Leiripäivän aikana osallistujille tarjotaan lounas ja välipala.
Kyläpäivät järjestetään Ritaharjussa,
Metsokankaalla ja Laivakankaalla.
Tilat ovat esteettömiä.
Osallistujia otetaan 100 lasta/viikko,
mutta Laivakankaalle 50 lasta/viikko.
Osallistujat jaetaan pienempiin toimintaryhmiin ja ryhmillä on omat ohjaajat viikon ajan.

Ritaharjun kyläpäivät
Ritaharju 1)
Ritaharju 2)
Ritaharju 3)

6.–10.6.
13.–17.6.
20.–23.6.

1.–6.-luokkalaiset
hinta 40 €
hinta 40 €
hinta 32 €

Metsokankaan kyläpäivät 1.–6.-luokkalaiset
Metsokangas 1) 6.–10.6.
Metsokangas 2) 13.–17.6.
Metsokangas 3) 20.–23.6.

hinta 40 €
hinta 40 €
hinta 32 €

Laivakankaan kyläpäivät

1.–6.-luokkalaiset
hinta 40 €
hinta 40 €

Laivakangas 1)
Laivakangas 2)

6.–10.6.
13.–17.6.

Ritaharjun monitoimitalo,
Ritakierros 2

Metsokankaan monitoimitalo,
Metsänhoitajantie 5

Jääli, Laivakankaan koulu,
Laivakankaantie 10
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Yöleirit
Yöleireillä yövytään porukalla leirikeskuksessa tai teltassa. Monipuolinen ohjelma ja hyvä seura takaavat leiriläiselle unohtumattomia kesämuistoja. Leirimaksuun
sisältyvät päivittäiset ruokailut, matkat ja muu leirin toiminnallinen ohjelma.

Örkkileiri 1
6.–8.6. 7–10-vuotiaat, Koppanan leirikeskus
Tämä leiri sopii lapsen ensimmäiseksi leirikokemukseksi. Oulunsalossa merenrannalla sijaitseva leirikeskus luo viihtyisät puitteet mukavalle
kesäleirille. Mukaan mahtuu 20 leiriläistä. Leirin hinta 32€.
Lisätiedot p. 044 703 8208/Mika

Örkkileiri 2
8.–10.6. 10–12-vuotiaat, Koppanan leirikeskus
Tällä leirillä on luvassa hulvatonta menoa. Oulunsalossa merenrannalla sijaitseva leirikeskus luo viihtyisät puitteet örkki-teeman toteutukseen. Mukaan mahtuu 20 leiriläistä. Leirin hinta 32€.
Lisätiedot p. 044 703 8208/Mika

Musajamileiri
6.–10.6.2015 12–16-vuotiaat, Pikkaralan koulu
Meil on hyvä jengi koossa taas! Sillä Musajamileiri tulee jälleen! Kesäloman vyöryttää käyntiin viiden päivän jammailusessio luonnon läheisessä, idyllisessä Pikkaralan
koulun ympäristössä. Edessä on mahtavaa leirielämää toisten soittajien kanssa: opetusta, jammailua ja esiintymistä, syömistä ja nukkumista unohtamatta. Viimevuoden
tutut ammattitaitoiset opettajat Heikki ja Joonas antavat sekä yksilö- että ryhmäopetusta omassa bändisoittimessasi. Mukaan mahtuu 20 leiriläistä. Leirin hinta 80€.
Lisätiedot p. 050 592 4016/Ilari

Kaverileiri 1
13.–15.6. 7–10-vuotiaat, Koppanan leirikeskus
Tule kaverisi kanssa yhdessä leireilemään! Monipuolisen leiriohjelman lomassa ehtii
kaverin kanssa viettämään mukavia lomapäiviä. Leirille otetaan 12 kaveriparia.
Leiri alkaa maanantaina 13.6 klo 09.00 ja loppuu keskiviikkona 15.6 klo 12.00.
Leirin hinta 32€.
Lisätiedot p. 044 703 8244/Jani
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Kaverileiri 2 		
15–17.6. 11–13-vuotiaat, Koppanan leirikeskus
Tule kaverisi kanssa yhdessä leireilemään! Monipuolisen leiriohjelman lomassa ehtii
kaverin kanssa viettää mukavia lomapäiviä. Leirille otetaan 12 kaveriparia. Leiri alkaa
keskiviikkona klo 15.00 ja loppuu perjantaina 17.6 klo 15.00. Leirin hinta 32€.
Lisätiedot p. 044 703 8244/Jani

Sporttileiri
13.–16.6. 10–12-vuotiaat, Meriniemen leirikeskus
Tällä leirillä vauhtia riittää! Haukiputaan Virpiniemessä sijaitseva Meriniemen leirikeskus antaa hienot puitteet sporttiseen leiriin, johon kuuluu ulkoilua, yhdessäoloa
sekä ohjattua toimintaa. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa. Leirin hinta 48 €.
Lisätiedot p. 044 703 8267/Esa

Luonto- ja liikuntaleiri
14.–16.6. 10–15-vuotiaat, Yli-Iissä Tannilan koulu
Tannilan koulun ympäristöstä löytyy paljon erilaisia luonnon elementtejä, joita leirissä hyödynnetään. Koulu on metsän keskellä ja Siuruanjoen vesistö kävelymatkan
päässä. Leirin aikana tutustutaan luontoon, pelataan erilaisia pelejä ja leikkejä sekä
sovelletaan kädentaitoja. Leiri alkaa 14.6. klo 13 ja kestää kaksi yötä. Yöpyminen tapahtuu koulun tiloissa. Leiri päättyy 16.6. klo 12.
Lisätiedot p. 050 569 2069/Markus, p. 040 525 1022/Jorma

Luovuus-leiri
20.–23.6. 9–12-vuotiaat, Koppanan leirikeskus
Tule mukaan ilmaisemaan itseäsi! Askartelua, kuvista, kirjoittamista, improa ja liikettä sekä muuta mukavaa leiritouhua! Mukaan mahtuu 20 osallistujaa.
Lisätiedot p. 050 466 2337/Marjo

Selviytyjät-leiri
27.6.–1.7. 12–16-vuotiaat, Koppanan leirikeskus
Tuu leirille! Selviytyjät-leirillä on luvassa mukavia ulkoilupäiviä, monenlaisia seikkailuja ja rentoa leirielämää. Harjoittelemme selviytymis- ja erätaitoja leirikeskuksen
merellisessä ympäristössä. Leiriläisillä on mahdollisuus yöpyä puolijoukkueteltoissa
leirikeskuksen lähimaastossa. Mukaan mahtuu 15 leiriläistä.
Lisätiedot p. 050 466 2337/Svante
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Kurssit ja retket
Kahden päivän kalastuskurssi
21.–22.6. (ti-ke) 10–17-vuotiaille
ti klo 9–16 Toppilan nuorisotila (Kuivaamokatu 6)
ke klo 8–21 Vuoton Joutsen (lähtö/paluu Terva-Toppilan yläkoulu, Koskelantie 49-53)
Nyt tarjolla harvinainen tilaisuus tutustua kalastuksen saloihin sekä pistää kalastusennätyksesi uusiin lukemiin! Ensimmäisen kurssipäivän aikana tutustumme erilaisiin
vapakalastuksen muotoihin, opettelemme kalastussolmuja ja perhon heittoa sekä
tutustumme kalastusvälineisiin. Voit ottaa oman kelasi, vapasi ja uistimesi mukaan!
Toisena päivänä kalastamme Isovuotunkijärvellä. Tähän päivään tarvitset omat kalastusvälineet mukaan. Kalastus tapahtuu pääosin veneestä (pelastusliivit järjestäjän
puolesta). Tarvitset omat eväät molemmille päiville. Mukaan mahtuu 20 kurssilaista.
Kurssin hinta 20€.
Lisätiedot p. 044 703 8234/Kim, p. 044 703 8248/Tapani

Perheretki Kalajoelle
3.-4.8. perheet, Kalajoki
Tervetuloa perheretkelle Kalajoen Hiekkasärkille!
Luvassa on mukavaa yhdessäoloa erilaisten ulkoaktiviteettien parissa. Perhe voi yhdessä tutustua Hiekkasärkkien monipuoliseen tarjontaan mm. haastamalla itsensä
Seikkailupuisto Pakan radoilla tai tasapainotella SUP-laudalla. Vesipuisto Jukuparkista löytyy mahtavia elämyksiä sekä vesipedoille että maakravuille huvipuistolaitteiden muodossa. Kalajoki tarjoaa upeat elämykset luonnonkauniissa maisemissa pyöräillen tai ulkoreittejä pitkin kävellen aivan meren läheisyydessä. Mukaan mahtuu
10 perhettä (perheen koko 2-5 henkilöä). Retken hinta 40€/aikuinen ja 20€/lapsi ja
se sisältää matkan, majoituksen, vakuutuksen sekä liput Pakkaan ja pientä purtavaa
leirinuotion merkeissä.
Lisätiedot p.044 703 8317/Kirsi

Retki Ranuan eläinpuistoon
21.6. yli 10-vuotiaat tai vanhempien seurassa, Ranua
Lähde yksin tai vaikka koko perheen kanssa retkelle Ranuan eläinpuistoon. Ranuan
eläinpuistossa on 50 villieläinlajia ja 200 eläinyksilöä. Ranuan eläinpuiston yhteydessä toimii myös kotieläinpuisto. Samalta metsäkankaalta löytyy mm. autorata, Fazerin
makeiskauppa ja matkamuistomyymälä. Matkan hinta on 20 €/henkilö ja se sisältää
matkat, vakuutukset sekä sisäänpääsylipun eläinpuistoon.
Lisätiedot p. 044 703 8226/Timo
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Kesänuokkarit
Nuorisotiloissa järjestetään kesällä maksutonta nuorisotilatoimintaa, retkiä, ulkoilua ja muuta kivaa puuhaa, kuten leivontaa, pelaamista,
visailuja ja kädentöitä. Nuorisotiloissa järjestetään kesäaikana myös maksullisia ja maksuttomia kursseja. Osaan kursseista vaaditaan ennakkoilmoittautuminen. Kurssitarjonnasta ja
tarkempaa tietoa kesän toiminnasta saa toukokesäkuussa nuorisotiloilta ja niiden Facebooksivuilta.

Byströmin nuortenkahvila Bysis,
Hallituskatu 5a
6.–23.6 ma-pe klo 11–17 7–29-vuotiaat
ma-pe klo 17–19 13–29-vuotiaat
1.–9.8 ma-pe klo 11–17 7–29-vuotiaat
ma-pe klo 17–19 13–29-vuotiaat
Kahvilatoiminta on tarkoitettu nuorille ja nuorille aikuisille.
Lisätiedot p. 044 703 8219/Karoliina

Haukiputaan nuorisotila Jatuli, os. Jokelantie 20
6.–23.6 ma-pe klo 11–16 7–12-vuotiaat
ma-pe klo 16–19 13–17-vuotiaat
Kesänuokkarin yhteydessä järjestetään lennokki- ja keppihevoskurssi.
Nuorisotila on esteetön.
Lisätiedot p. 050 341 3039/Kerttu

Oulunsalon nuorisotalo, Mäntypellonpolku 10
6.–23.6. ma-pe klo 11–16 7–12-vuotiaat
ma-pe klo 15–19 13–17-vuotiaat
Kesätoiminnan erikoisuutena airsoft ja minecraft-kerho. Nuorisotila on esteetön.
Lisätiedot p. 050 388 6994/Mika
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Kiimingin nuorisotalo Syke, Kirjastokuja 1
6.–23.6 ma-pe klo 11–16 7–12-vuotiaat
ma-pe klo 15-19 13–17-vuotiaat
1.– 9.8. ma-pe klo 11–16 7–12-vuotiaat
ma-pe klo 15-19 13–17-vuotiaat
Nuorisotila on esteetön. Lisätiedot p. 040 050 4514/Juho
Kaakkurin lasten ja nuorten talo, Pesätie 13
1.– 5.8. ma-pe klo 12–18 7–12-vuotiaat
Nuorisotila on esteetön. Lisätiedot p. 044 703 8244/Anne-Birgitta
Rajakylän nuorisotalo, Ruiskukkatie 4-6
1.– 5.8. ma-pe klo 11–16 7–12-vuotiaat
ma-pe klo 15–19 13–17-vuotiaat
Lisätiedot p. 044 703 8319/Tarja
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Liikuntapalveluiden
kesäkurssit
Liikuntapalveluiden kursseille ja leireille ilmoittautuminen sähköisesti
ke 11.5. klo 8.00 alkaen osoitteessa www.ouka.fi/liikunta.
Lisätietoja p. 044 703 8048 ja 044 703 8047 (ma–pe klo 8–16)
Kurssit ja leirit toteutuvat, mikäli osallistujia on vähintään kahdeksan.
Vesi-Jatulin uimakouluihin ilmoittautuminen 27.4.2016 klo 8.00 alkaen sekä Oulun ja Raatin uimahallin uimakouluihin ja vesiliikuntakursseihin ilmoittautuminen 18.5.2016 klo 8.00 alkaen osoitteessa www.ouka.fi/liikunta.
Lisätietoja p. 044 703 8104

Maksuohje
Kursseille, leireille ja uimakouluihin
ilmoittaudutaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/liikunta.
Maksu tapahtuu ilmoittautumisen
yhteydessä verkkopankissa.

Erityislapset ja -nuoret
Liikunnallista erityistukea tarvitsevat
lapset, jotka liikkuvat ilman apuvälineitä, voivat osallistua kaikille liikuntapalveluiden kursseille. Tiedustelut
Marko Savolainen p. 044 703 8015.
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Lasten ja nuorten kesäkurssit 7–18 v.
Futiskurssi

kurssi 1 6.–10.6. ma–pe klo 9.30–10.30 Talvikankaan koulun kenttä
kurssi 2 6.–10.6. ma–pe klo 11–12
Pöllönkankaan kenttä
kurssi 3 6.–10.6. ma–pe klo 13–14
Kaakkurin kenttä
kurssi 4 6.–10.6. ma–pe klo 14.30–15.30 Metsokankaan koulun kenttä
Kurssin hinta 15 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

7–10 v.
7–10 v.
7–10 v.
7–10 v.

Salibandy

kurssi 1 6.–10.6. ma–pe klo 10–12
Raatin liikuntakeskus
kurssi 2 6.–10.6. ma–pe klo 13–15
Raatin liikuntakeskus
Kurssin hinta 15 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

7–9 v.
10–12 v.

Tanssikurssi
6.–10.6. ma–pe klo 13–14.30
Oulun uimahallin liikuntasali 7–12 v.
Tanssikurssilla tutustutaan eri tanssilajeihin sekä harjoitellaan oman kehon hallintaa.
Tule mukaan, niin tanssitaan kesäloma käyntiin!
Kurssin hinta 15 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

Tyttöjen itsepuolustuskurssi
13–17.6. ma–pe klo 13–14.30
Oulun uimahallin judo- ja
				
nyrkkeilysali
7–16 v.
Tyttöjen itsepuolustuskurssilla opetellaan itsepuolustuksen alkeet ja harjoitellaan
tärkeitä taitoja. Ohjaajana 2.danin mustavyön potkunyrkkeilyssä omaava Leif Stenius.

Skeittikurssi

kurssi 1 6.–10.6. ma–pe klo 9–11
Hovisuon skeittialue
7–10 v.
kurssi 2 6.–10.6. ma–pe klo 12–14
Hovisuon skeittialue
10–15 v.
kurssi 3 13.–17.6. ma–pe klo 9–11
Hovisuon skeittialue
7–10 v.
kurssi 4 13.–17.6. ma–pe klo 12–14
Hovisuon skeittialue
10–15 v.
Kurssille mahtuu mukaan 30 ensimmäistä! Lisätietoja: p. 044 703 8123/Jyrki Hiltunen. Kurssin hinta 15 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

Tennistä ja jalkapalloa
6.–10.6. ma–pe klo 9–11 		
Lintulan urheilukeskus
7–12 v.
Voit ottaa mukaan oman mailan ja aurinkosuojaksi lippalakin. Muistathan myös juomisen. Kurssin hinta 15 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.
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Palloilukurssi
6.–10.6. ma–pe klo 13–15
		
Lintulan urheilukeskus 12–17 v.
Palloilukurssilla pelataan eri pallopelejä,
mm. futista, korista, salibandya ja tennistä.
Otathan aurinkosuojaksi lippalakin ja muistathan
ottaa myös juomaa mukaan!
Kurssin hinta 15 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

Sulkapallo
13.–17.6. ma–pe klo 9.30–11.30
		
Linnanmaan liikuntahalli 7–12 v.
13.–17.6. ma–pe klo 13.00–15.00
		
Linnanmaan liikuntahalli 7–12 v.
Kurssilla pelataan sulkapalloa ja muita pelejä, käydään temppuilemassa
telinevoimistelualueella ja tehdään muutakin mukavaa sisätiloissa
Linnanmaan liikuntahallissa.
Kurssin hinta 15 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.		

Palloilukurssi (futista, pesistä, pelejä, leikkejä ym.)

kurssi 1 13.–17.6. ma–pe klo 9.30–11
Ritaharjun koulun kenttä
7–12 v.
kurssi 2 20.–23.6. ma–to klo 9.30–11
Talvikkipuiston urheilukeskus 7–12 v.
Kurssin hinta 15 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

Liikkuvaa hubaa
20.–23.6. ma–to
klo 13–15
Hollihaan puistoalue
7–10 v.
Liikkuvan huban ohjelmaan kuuluu pelejä ja leikkejä. Liikkuva huba on maksuton.
Voit osallistua hubaan maanantaista perjantaihin, taikka jonakin sinulle sopivana
päivänä. Otathan mukaan liikunnallisen varustuksen ja juotavaa. Kokoontuminen urheilutalon (Rantakatu 15) edessä. Lisätietoa p. 044 703 8015.

Tenniskurssi

kurssi 1 20.–23.6. ma-to 10–12
Jatulin tenniskentät,
				
Haukipudas
7–10 v.
kurssi 2 20.–23.6. ma–to 13–15
Jatulin tenniskentät,
				
Haukipudas
11–15 v.
Tenniskurssilla pelataan tennistä ja harjoitellaan tenniksen alkeita. Mailat ja pallot
löytyvät paikan päältä, toki saat ottaa mukaan myös oman mailan. Mukaan lippis ja
juomapullo. Lisätietoja p. 050 430 4126/Pasi Markuksela
Kurssin hinta 15 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.
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Fiilisleirit

Fiilisleiri 1
6.–10.6.
ma–pe
Oulun uimahalli
8–11 v.
Fiilisleiri 2
13.–17.6. ma–pe
Oulun uimahalli
8–11 v.
Fiilisleiri 3
20.–23.6. ma–to
Raatin uimahalli
8–11 v.
Leirin ohjelmaan kuuluu askartelua, retkiä lähiympäristöön ja monipuolista liikuntaa. Päivien aikana tarjotaan lounas ja välipala. Vanhemmat tuovat lapset klo 7.30–
8.00 ja hakevat pois klo 16.30 mennessä. Leirille otetaan 20 lasta. Vain yhteen fiilisleiriin voi ilmoittautua!
Lisätietoja p. 044 703 8049 ja 044 703 8047 (ma–pe klo 8–16).
Leirimaksu 50 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

Liikuntaleirit

Liikuntaleiri 1 6.–10.6.
ma–pe
Jatuli 		
7–13 v.
Liikuntaleiri 2 13.–17.6. ma–pe
Jatuli 		
7–13 v.
Liikuntaleireillä harrastetaan monipuolista liikuntaa Jatulissa ja sen lähiympäristössä.
Liikuntaleiri 1:n pääpaino on yksilölajeissa ja liikuntaleiri 2:n pääpaino on palloilulajeissa ja pelaamisessa. Päivien aikana tarjotaan lounas. Toiminta-aika on klo 9–15.
Vanhemmat tuovat lapset klo 8.30–9.00 ja hakevat pois klo 15.30 mennessä. Leirille
otetaan 60 lasta. Lisätietoja p. 040 5145028/Heikki Grekelä (ma–pe klo 8–16).
Leirimaksu 50 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.
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Ratsastajan toivekurssit
6.–9.6. ja 13.–16.6.2016

4 päivää (ma–to) klo 8.30–15.00, hinta 110 €

Ratsastajan toivekurssit
20.–21.6. ja 8.–9.8.2016
2 päivää (ma–ti) klo 8.30–15.00, hinta 70 €
Huom! kaikille ratsastuskursseille ilmoittautuminen
alkaa heti. Ilmoittautumiset vain puhelimitse!
Oulun kaupungin liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä Alarmi Stablesin kanssa ratsastajan toivekurssit Haukiputaalla. Nyt pääset itse suunnittelemaan unelmiesi heppakurssin. Tule tekemään juuri sellainen kurssi,
josta olet aina haaveillut. Ratsastamme päivittäin ohjatusti ja jokainen saa oman kurssihevosen paijattavaksi. Opettelemme hevosmaailman teoriaa hevosaiheisia
yllätyksiä unohtamatta. Kurssiin sisältyy lämmin ruoka
päivittäin. Kurssilaiset ovat vakuutettuja.
Sitovat ilmoittautumiset kurssille viimeistään
pe 27.5.2016, p. 050 390 0059/Tuija Kemppainen tai
p. 040 7594 502/Jutta Pekkala.

Ratsastuksen tehopäivät
pe 10.6.2016 ja 17.6.2016, klo 8.30–15.00, hinta 40 €
Tule nauttimaan intensiivisestä tehopäivästä, jossa syvennytään maasta käsittelyn
saloihin ja tehokkaaseen valmennustyyppiseen ratsastukseen, unohtamatta kuitenkaan iki-ihanaa omaa hoitoheppaa ja maukasta kotiruokaa. Kurssilaiset ovat vakuutettuja.
Sitovat ilmoittautumiset kurssille viimeistään pe 3.6.2016, p. 050 390 0059/Tuija
Kemppainen tai p. 040 7594 502/Jutta Pekkala.

Erityisryhmien ratsastuskurssit
22.–23.6.2016 (ke-to) klo 9.00–12.00 ja klo 12.30–15.30, hinta 75 €
Oulun kaupungin liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä ratsastusterapeutti, vammaisratsastuksenohjaaja Jutta Pekkalan kanssa ratsastuskurssin erityisryhmille Haukiputaalla. Kurssilla ratsastetaan, hoidetaan eläimiä ja kokeillaan erilaisia kesäliikuntamuotoja. Kurssi sisältää lämpimän ruoan päivittäin. Kurssilaiset ovat vakuutettuja.
Sitovat ilmoittautumiset kurssille viimeistään pe 10.6.2016.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset p. 050 390 0059/Tuija Kemppainen tai
p. 040 759 4502/Jutta Pekkala.
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Kesäuimakoulut ja -kurssit

Valtteri Vaihoja

Kesäuimakoulut 2016 järjestetään Haukiputaan Vesi-Jatulissa, Oulun uimahallissa
sekä Raatin uimahallissa 9.5–26.8.
•
•

Vesi-Jatulin ryhmät ja tarkemmat aikataulut huhtikuun aikana osoitteessa
www.ouka.fi/liikunta.
Oulun uimahallin sekä Raatin uimahallin ryhmät ja tarkemmat aikataulut
toukokuun aikana osoitteessa www.ouka.fi/liikunta.

Ilmoittautumiset
•
•

Vesi-Jatulin uimakouluihin ilmoittautuminen sähköisesti 27.4. klo 8.00 alkaen
osoitteessa www.ouka.fi/liikunta.
Oulun ja Raatin uimahallien uimakouluihin ja vesiliikuntakursseihin ilmoittautuminen sähköisesti 18.5. klo 8.00 alkaen osoitteessa www.ouka.fi/liikunta.

Lisätiedot p. 044 703 8104
Erityislapsille on varattu paikkoja liikuntapalveluiden järjestämiin uimakouluihin, tarvittaessa oma avustaja mukaan. Tiedustelut Marko Savolainen, p. 044 703 8015.

Uimakoulumaksut:
Lapset

Aikuiset

4 kertaa
5 kertaa
8 kertaa
10 kertaa
5 kertaa

16 €
20 €
32 €
40 €
30 €
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Vesileikkikoulu 3–5 v. uimataidottomille
Kesto: 5 kertaa
Tavoite: Lapsi oppii itsenäisen liikkumisen vedessä, kastautuu pinnan alapuolella sekä oppii veteen puhallukset ja kasvojen kastelemisen.

Alkeisuimakoulu 5–6 v.
Kesto: 5 kertaa.
Tavoite: Lapsi oppii uimaan vähintään 5 metriä vapaalla tyylillä.

Jatkouimakoulu 5–7 v.
Kesto: 5 kertaa
Tavoite: Lapsi oppii uimaan 10 m vapaalla tyylillä.

Alkeisuimakoulu 7–10 v.
Kesto: 10 kertaa
Tavoite: Lapsi oppii uimaan vähintään 10 metriä vapaalla tyylillä.

Jatkouimakoulu 7–10 v.
Kesto: 5 kertaa
Tavoite: Lapsi oppii uimaan vähintään 25 metriä vapaalla tyylillä.

Tekniikkakurssi 7–10 v.
Kesto: 5 kertaa
Tavoite: Lapsi oppii uimaan selkä tai vapaauintia 25 metriä.

Uimahyppykoulut
6.–10.6.

6–8 v.
klo 11.30
9–10 v. klo 13.00
11–12 v. klo 14.30

Uimahyppykouluun osallistumisen edellytyksenä on, että lapsi jaksaa uida yhtäjaksoisesti vähintään 25 metriä ja pystyy uimaan syvässä altaassa. Hyppyjä
harjoitellaan syvässä altaassa, jossa veden syvyys on 4,5 metriä.
Mukaan shortsit, sukat, t-paita, uima-asu, pyyhe ja pefletti. Uimahyppykouluihin ilmoittautuminen sähköisesti 18.5. klo 8.00 alkaen osoitteessa www.ouka.fi/liikunta.
Kurssin hinta 20 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.
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Vesipallokurssi
6.–10.6.

klo 9.00
10–13 v. Oulun uimahalli / syvä pää
klo 10.15 14–16 v. Oulun uimahalli / syvä pää
Tule kokeilemaan ja pelaamaan vesipalloa Oulun uimahalliin. Kurssilla opetellaan
mm. vesipallon käsittelyä, heittämistä, kuljettamista ja ennen kaikkea pelataan ja kisaillaan leikkimielisesti. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että osaa uida vähintään 100 metriä yhtäjaksoisesti, josta 50 metriä vapaauinnilla (krooli).
Kurssille mahtuu mukaan 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ota mukaan normaali uintivarustus.
Ilmoittautumiset sähköisesti 18.5. klo 8.00 alkaen osoitteessa www.ouka.fi/liikunta.
Lisätietoja p. 044 703 8104
Kurssin hinta 20 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

Junior lifesaver -kurssi
13.6.–17.6. klo 10–12 10–15 v. Oulun uimahalli
Hengenpelastuskurssi on tarkoitettu 10–15-vuotiaille tytöille ja pojille. Uimataitovaatimus 25 metriä. Kurssilla harjoitellaan vedestä pelastamista, uintitekniikoita,
ensiavun perusteita, sukellustekniikoita, vesipelastustaitoja ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan pelastuslaitoksen toimintaan. Perjantaina käydään Tuiran uimarannalla harjoittelemassa klo 11–13.30.
Ilmoittautumiset sähköisesti 18.5. klo 8.00 alkaen osoitteessa www.ouka.fi/liikunta.
Lisätietoja p. 044 703 8104
Kurssin hinta on 40 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.
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Nuorten kesä-action 13–19 v.
Action-liikunta on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden
järjestämää ohjattua, maksutonta, monipuolista ja eri puolilla kaupunkia
tapahtuvaa liikuntaa 13–19-vuotiaille.
Kuntosali
30.5.–15.6. ja 3.8.–31.8. Oulun uimahallin kuntosali keskiviikkoisin klo 14.30–16
30.5.–12.7 ja 16.–30.8 Raatin uimahallin kuntosali tiistaisin klo 15–16
30.5.–23.6 ja 4.8.–1.9 Jatulin kuntosali Haukipudas tiistaisin ja torstaisin klo
14–16

Uinti
30.5.–15.6. ja 3.8.–31.8 Oulun uimahalli
30.5.–15.7 ja 16.–2.9
Raatin uimahalli
30.5.–23.6 ja 4.8.–1.9 Vesi-Jatuli
			

keskiviikkoisin klo 15–17
perjantaisin klo 15–17
tiistaisin ja torstaisin
klo 14–16

Katso tarkemmin kesän 2016 toiminta Action-liikunnan Facebook-sivuilta osoitteesta: www.facebook.com/OulunActionLiikunta

Rantavalvonta Tuiran uimarannalla
Oulun kaupungin liikuntapalvelut
järjestää rantavalvontaa
Tuiran uimarannalla 27.6.–7.8.2016.
Rantavalvojat työskentelevät joka
päivä klo 10–18. Rantavalvojat
muistuttavat, että vesillä liikkumiseen
ja veden äärellä olemiseen on syytä suhtautua varovaisuudella. Lasten osalta on
syytä olla erityisen valppaana; vanhemmat ovat vastuussa lapsistaan.
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Kulttuuritalo Valveen
kesäkurssit
Animaatioseikkailu Animoi!
Animaatioleirejä 7–12-vuotiaille
Osallistu SUUREEN animaatioseikkailuun ja tee unelmiesi elokuva! Leirillä valmistetaan oma animaatioelokuva, jossa seikkailevat sinun keksimäsi hahmot, oliot, örkit,
sankarit ja kaikki muut tarpeelliset otukset. Kun tarina on valmis ja hahmot askarreltu, leffa kuvataan ja käsitellään tietokoneella. Sitten musa ja äänitehosteet taustalle
paukkumaan ja leffa on valmis juhlalliseen ensi-iltaan. Osallistujat saavat kaikki kesän leireillä tehdyt elokuvat dvd:llä ikiomaksi. Omat eväät mukaan!
Ajankohta:
Animoi! 1: 6.–9.6. ma–to 9–14
kulttuuritalo Valve
7–9-vuotiaat
Animoi! 2: 20.–23.6. ma–to 9–14
kulttuuritalo Valve
10–12-vuotiaat
Animoi! 3: 27.–30.6. ma–to 9–14
kulttuuritalo Valve
10–12-vuotiaat
Huom! Aamulla klo 9–10 on leiriläisille
tarjolla vapaaehtoinen leffaklubi,
jossa katsotaan elokuvia.
Animaatiota tehdään klo 10–14.
Paikka:

Valveen elokuvakoulun
videopaja (Kulttuuritalo
Valve, Hallituskatu 7)
Hinta:
35 €
Ilmoittautuminen: 13.4. alkaen
osoitteessa
www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu
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Elokuvan Masterclass
Elokuvan mestarikurssi yli 15-vuotiaille
Mitä jos saisit käyttöösi ammattimaisessa elokuvanteossa tarvittavan välineistön sekä ohjausta käsikirjoituksen tekemiseen, kuvaamiseen ja editoimiseen ihan oikeilta
elokuvantekijöiltä. Jos unelmoit elokuvien tekemisestä tai haluat näytellä elokuvissa,
niin tässä on suuri mahdollisuutesi. Ensi-ilta järjestetään asiaankuuluvasti oikeassa
elokuvateatterissa. Osallistujat saavat itselleen dvd-levyn kurssin elokuvista. Ruokailut omakustanteisia, eväiden säilyttämiseen käytössä jääkaappi ja lämmittämiseen
mikroaaltouuni. Valveella on kahvila, josta saa myös lounasta.
Ajankohta: 6.–10.6. ma–pe 10–16 (Huom! Kuvaukset saatetaan tehdä
käsikirjoituksesta riippuen myös muuna ajankohtana.)
Paikka:
Valveen elokuvakoulun videopaja (Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7)
Hinta:
50 €
Ilmoittautuminen: 13.4. alkaen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu

Elokuvaviikon starttipaketti- ja animaatiokoulutus opettajille
Elokuvaviikon starttipaketti ja iPad animaationteossa
Valveen elokuvakoulun kaksipäiväisellä kurssilla tutustutaan Koulujen elokuvaviikkoon sekä opitaan tekemään hauskoja ja hyödyllisiä animaatioita.
Koulujen elokuvaviikko on uusi valtakunnallinen elokuvakasvatuksellinen teemaviikko, jonka aikana elokuvaan tutustutaan monipuolisesti ilmiönä. Koulutus antaa
kaikkien aineiden opettajille valmiuksia osallistua elokuvaviikkoon ja toteuttaa elokuvakasvatusta omassa toimintaympäristössään. Toisen kurssipäivän aiheena on aina ajankohtainen animaatiokoulutus! Osallistujat pääsevät toteuttamaan mielikuvituksellisia tarinoita, luoden omat lyhyet animaatioelokuvat käyttäen kuvaamiseen ja
editoimiseen iPadeja. Opittuja editointitaitoja voi hyödyntää hyvin myös muiden videotöiden teossa. Kurssin ohjaa mediaopettaja Antti Haaranen Valveen elokuvakoulusta. Kurssin kohderyhmää ovat opettajat, nuoriso-ohjaajat ja muut lasten parissa
työskentelevät aikuiset. Kurssi on maksuton!
Ajankohta: 15.–16.6. ke–to 10–16.30
Paikka:
Valveen elokuvakoulun videopaja, Kulttuuritalo Valve (Hallituskatu 7)
Hinta:
Maksuton
Ilmoittautuminen: 13.4. alkaen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu
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Kesäretki Tarinapuistoon
Sanataiteellinen kesäleiri 9–12-vuotiaille
8.–10.6. klo 9–15 Alakööki eli Piparkakkutalo, Ainolan puisto
Kasvihuoneen ovi narahtaa, jotain livahtaa sisään. Puisto tuntee kulkijan: puut kuiskivat tarinaa, purolla on kuljetettavanaan kertomus, kaislikossa kahisee runo. Joku
on hiipinyt lammenrannassa aamuyöstä. Sillankaiteen takaa kurkistaa salainen viesti. Pilkottaako tuolla pulloposti?
Sanataideleirillä kuunnellaan ja keksitään, kirjoitetaan ja pidetään hauskaa. Leirin
kotimajana toimii Hupisaarten keskellä sijaitseva Alakööki eli Piparkakkutalo, mutta
tarinoita etsitään ja keksitään pitkin Ainolan puiston kirjavia käytäviä. Sanataideleiri
on tarkoitettu kaikille, jotka pitävät kirjoista ja kirjoittamisesta!
Hinta:
35 €
Lisätiedot: Valveen sanataidekoulun opettaja Elina Mäkinen,
elina.makinen@ouka.fi, p. 044 793 7541
Ilmoittautuminen: 13.4. alkaen www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu

Kerro se kirjaimin
Sanataiteellinen kesäleiri 9‒12-vuotiaille
14.‒16.6. klo 9–15 Oulunsalon kirjasto
Kesäleiripäivinä sekoitamme sanasoppaa, heitämme nopalla runon ja taiomme hatusta tarinaa. Tule mukaan seikkailulle sanojen maailmaan! Kerro se kirjaimin -kesäleirillä keksitään, kerrotaan ja kokeillaan monenmoisia tapoja kirjoittaa. Leiri on
tarkoitettu kaikille tarinoista ja kirjoittamisesta kiinnostuneille 9‒12-vuotiaille. Sanataideleiri kokoontuu kirjameren äärellä Oulunsalon kirjastossa, ja leirillä tarinoidaan ja nautitaan kesästä myös ulkosalla lähiympäristössä. Tervetuloa tutkimaan,
mitä kaikkea sanataide sisälleen kätkee!
Hinta:
35 €
Lisätiedot: Valveen sanataidekoulun opettaja Hanna Tuomala,
hanna.tuomala@ouka.fi, p. 040 730 4532
Ilmoittautuminen: 13.4. alkaen www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu
Sanataidekesäleiri toteutetaan, mikäli osallistujia ilmoittautuu vähintään kahdeksan.
Osallistujille lähetetään kirje ennen leirin alkua.
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Kulttuuritalo Valve
Hallituskatu 7, Oulu
www.lumotutsanat.fi
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Museo- ja tiedekeskus Luupin
kesätoiminta
Tietomaan leirikesä

a Lebedeva

Tiedekeskus Tietomaan kesäleirit tarjoavat jälleen mielenkiintoista ja ehkä hieman
toisenlaista tekemistä kesäloman ohjelmaan. Kesän ohjelmistossa on tietenkin jo
perinteikkäitä Tietomaa- ja tiedeleirejä, Dragsters-leiri, yhteistyössä KoodiOulun
kanssa toteutettava Elektroniikkaleiri sekä yhteistyössä Suomen Koodikoulun kanssa toteutettava Koodileiri.
Leirien ohjelmassa on myös tutustuminen tieto- ja viestintäteknologian alan ammatteihin ja yrityksiin.
Leiripassilla Tiedekeskus Tietomaa on kaikkine laitteineen leiriläisten käytössä aamusta iltaan aukioloaikojen puitteissa. Ohjelmassa on päivittäin lounastauko ja leiripakettiin on mahdollista sisällyttää monipuolinen lounas. Mimosa Bäck

Alisa Kanshieva

Alisa Kanshieva
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Tietomaa- ja tiedeleirit
Pääpaino leireillä on luonnontieteissä, joita lähestytään kokeellisesti itse tehden, oppien ja oivaltaen. Toiminnallisena tukikohtana on tiedeluokka,
mutta leiriläiset perehtyvät myös teemanäyttelyihin ja jättielokuvaan. Ohjelmistossa on lisäksi vierailu johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen mahdollisine kuljetuksineen.

Tietomaa-leirit 7–9-vuotiaille
Tietomaa-leiri 1
Tietomaa-leiri 2
Tietomaa-leiri 3
Tietomaa-leiri 4

6.–10.6.
20.–23.6.
27.6.–1.7.
1.–5.8.

ma–pe
ma–to
ma–pe
ma–pe

klo 8.00–12.00
klo 12.30–17.00
klo 8.00–12.00
klo 12.30–16.30

Tiedeleirit 10–13-vuotiaille
Tiedeleiri 1
Tiedeleiri 2
Tiedeleiri 3

6.–10.6. ma–pe klo 12.30–16.30
20.–23.6. ma–to klo 8.00–12.30
27.6.–1.7. ma–pe klo 12.30–16.30

Tietomaa- ja tiedeleirien hinta on 90 € ilman lounasta ja 120 € lounaan kanssa.
Juhannusviikolla (vko 25) 75 € / 99 €.

Dragsters-leiri

Dragsters-leiri 1 13.–17.6. ma–pe klo 12.30–16.30, 10–13-vuotiaille
Leirin hinta on 105 € ilman lounasta, 135 € lounaan kanssa
Tule, suunnittele, rakenna ja testaa! Tällä leirillä jokainen leiriläinen pääsee valmistamaan oman dragsters-auton pienoismallin, jonka voimanlähteenä toimii CO2-kapseli. Huolellisen suunnittelu- ja rakentamisvaiheen jälkeen leiri huipentuu kilpailuun,
jossa leiriläiset pääsevät testaamaan valmistamiaan ajoneuvoja. Nopeimpien autojen tekijät palkitaan. Leiriläiset saavat valmistamansa auton mukaansa.
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Elektroniikkaleiri

Elektroniikkaleiri 1 13.–17.6. ma–pe klo 8.00–12.00, 9–13-vuotiaille
Leirin hinta on 105 € ilman lounasta, 135 € lounaan kanssa.
Leirillä tehdään oma minitietokone ja rakennetaan oikeilla komponenteilla uskomattomia laitteita. Tietokoneen koodia muuttamalla tehdään omia toimintoja. Sensoreilla saadaan laitteisto reagoimaan lämpötilaan, asentoon ja valon määrään. Leirillä rakennetaan Arduino-paketeilla mm. raketin mittaristo ja luodaan musiikkia
liikkeentunnistuksella. Leirin vetäjänä toimii KoodiOulun Petteri.

Koodileiri

Koodileiri 1
1.–5.8.
ma–pe klo 8.00–12.00, 8–13-vuotiaille
Leirin hinta on 105 € ilman lounasta, 135 € lounaan kanssa. Leiri toteutetaan yhteistyössä Suomen Koodikoulun kanssa. Leirillä opiskellaan mm. digitaalitekniikan alkeita ja ohjelmoinnin peruskäsitteitä hauskasti Minecraftissa yhdessä puuhaillen ja tehtäviä suorittaen. Leiriläisten tulee ottaa mukaansa oma kannettava tietokone, johon
on asennettu Minecraft valmiiksi. Leirin vetäjän toimii Suomen Koodikoulun Jussi Koivisto.

Leiripakettien hinnat ja ilmoittautuminen
Leirimaksut maksetaan koteihin lähetettävällä laskulla. Laskut postitetaan leirikohtaisesti ko. leirin jo käynnistyttyä. Leiripakettien hintaan sisältyy jokin kiva leirituote sekä mahdolliset edestakaiset kuljetukset vierailukohteeseen.
Kullekin leirille otetaan 24 leiriläistä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Varasijoja ei ole. Tarkemmasta ohjelmasta ja muista käytänteistä tiedotetaan ennakkoon koteihin lähetettävällä leirikirjeellä.
Ilmoittautumiset ma 9.5. klo 8.00 alkaen osoitteessa
www.museojatiedekeskus.net/varaus/. Sivuilta näkee myös varaustilanteen
kunkin leirin osalta. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Jos joudutte perumaan ilmoittautumisen muista kuin terveydellisistä syistä, perimme peruutusmaksuna 25 euroa. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään 7 vrk ennen
ko. leirin alkamista.
Lisätietoja numerosta 044 703 1348
www.tietomaa.fi
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Kiinnostaako SEIKKAILU
MINECRAFT-MAAILMASSA?
Innostaako GEOKÄTKÖILY?
Vai haluaisitko BÄNDIIN?
Tutustu monipuoliseen leirivalikoimaamme ja
tule viettämään unohtumaton kesä kanssamme!
MINECRAFT-LEIRIT

/OSALLISTUJA

LIIKUNNALLISET KOODILEIRIT

/OSALLISTUJA

110 €

viikko 23 ja 24: ti-to klo 10-14 Minecraft-koodileiri 8-12-vuotiaille,
Oulun kansainvälisellä koululla
Mukaan tarvitaan kannettava tietokone ja siihen valmiiksi asennettu Minecraft
käyttäjätunnuksineen. Jos tarvitset lainakonetta, niin ilmoita siitä etukäteen.

110 €

viikko 25 ja 28: ti-to klo 10-14 Liikunnallinen koodileiri 8-12-vuotiaille,
Ainolan puistossa, sateella Oulun kansainvälisellä koululla.
Mukaan tarvitaan älypuhelin. Tule oppimaan geokätköilyn perusteita ja pelaamaan Ingressiä.

MUSIIKKI- JA SEIKKAILULEIRIT

viikko 23: Bändileiri 13-18-vuotiaille | viikko 23 tai 24: Musiikkiteknologialeiri 13-18-vuotiaille.
viikko 29: to-pe klo 10-15 Roolipeli- ja seikkailuleiri 10-18-vuotiaille.
Lisätiedot ja hinnat ilmoitetaan myöhemmin.

Lisäksi Tietomaa järjestää Suomen Koodikoulun kanssa:

TIETOMAAN ROBOTTI- JA KOODILEIRI

viikko 31: ma-pe klo 8-12. Hinta, ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot: Tietomaa.fi

Leireille voit ilmoittautua osoitteessa

www.suomenkoodikoulu.fi
Ilmoittautuminen avataan 4.4.2016 klo 8:00.
Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.

YHTEISTYÖSSÄ

30

Kierikin lastenkesä
Kierikkikeskus
Avoinna

16.5.–23.6. ma–pe 10–16,
26.6.–7.8. ma–la 10–17, su 12–18,
8.8.–28.8. ma–la 10–16, su suljettu

Yleisökaivaukset
1.–30.7. ti–la klo 12–17
Kierikin päärakennuksen viereisellä rikkaalla kivikautisella asuinpaikalla jatkuvat yleisökaivaukset jo 11. vuotta! Kaivauspaikalla ammattiarkeologi opastaa oikean kaivaustekniikan. Aikuiset kaivajat saavat mukaansa kaivausohjevihkosen ja lapset kunniakirjan osallistumisestaan. Ohjelma soveltuu yli 7-vuotiaille, ja alle kymmenen
vuoden ikäiset lapset pääsevät osallistumaan aikuisen kanssa. Kesto 3–5 tuntia. Kivikauden kylässä voi kokeilla oppaan johdolla esimerkiksi kiviesineiden valmistusta
sekä muinaisjousella ampumista.
Hinta 15 €/12 €/9 €, sisältää Kierikkikeskuksen pääsymaksun.
Kierikin muinaismarkkinat – Kierikki ryntää rautakaudelle!
30.–31.7. la klo 10–17, su klo 12–18
Muinaismarkkinat ovat Kierkkikeskuksen kivikauden kylässä. Monipuolista koko perheen tekemistä kivikautisesta musiikista saviruukkujen muovailuun. Tänä kesänä on
uutuutena raudan valmistusta historiallisin menetelmin, miekkailua ja muuta rautakautista toimintaa.
www.kierikki.fi
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Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulun taidemuseo
ja Turkansaaren ulkomuseo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Avoinna ti–pe 9–16, la–su 10–17
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy.

Koko perheen olympialaiset
20.8. Koko perheen olympialaiset Ainolan puistossa ja museolla. Puistossa Likkojen Lenkin järjestämä tehtävärata ja museolla tietoa, taitoa ja nokkeluutta testaava
viestirata perheille ja joukkueille.
www.ouka.fi/ppm

Turkansaaren ulkomuseo
Avoinna

5.–23.6.
klo 10–17,
25.6.–14.8. klo 10–18 ja
15.–31.8. klo 10–17
Alle 18-vuotiailla vapaa pääsy
Juhannusaatto 24.6. klo 16–22
Lapsille Nukketeatteri Sytkyjen
Tervatonttu Toivo -esitys ja
Liikkuvan Laulurepun konsertti.
Syysmarkkinat 11.9. klo 10–16
Muksujen museoviikko 6.-10.7.
Kaikenlaista mukavaa muksuille.
Pääsymaksut teematapahtumaan lapset 4 €, aikuiset 6 €
Liikkuva Laulureppu 9.7.
Nukketeatteri Sytkyt 10.7.
www.ouka.fi/turkansaari
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Oulun taidemuseo
Avoinna ti–pe 9–16, la–su 10–17
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy.

Taidepläjäys!-kesäleirit
Taidepläjäys I 7.–9.6. ti–to klo 10–14
7-9v.
Taidepläjäys II 14.–16.6. ti–to klo 10–14 10-13v.
Taidepläjäyksessä pääset kurkkaamaan taidemuseon kulisseihin - kuka kumma pystyttää museon
näyttelyt, mistä taide tulee, kuka sitä tekee, tehtäisiinkö itse? Leirillä tutustutaan taidenäyttelyn pystytykseen, kurkataan suljettujen ovien taakse ja
luodaan taidekokemuksia itse tekemällä. Pläjäys
on suunniteltu sopimaan kaikille, pääpaino on yhdessä tekemisellä kuvallisin ja kädentaidollisin menetelmin.
Sitovat ilmoittautumiset 20.5. mennessä osoitteeseen peda.taidemuseo@ouka.fi
Hinta 45€/osallistuja. Leirimaksut maksetaan koteihin lähetettävällä laskulla. Laskut
postitetaan leirikohtaisesti ko. leirin jo käynnistyttyä.
Kullekin leirille otetaan 10 leiriläistä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Varasijoja ei ole. Tarkemmasta ohjelmasta ja muista käytänteistä tiedotetaan ennakkoon koteihin sähköisesti lähetettävällä leirikirjeellä. Leirille jokainen voi tuoda mukanaan omat eväät.
Ilmoittautumiset ovat sitovia. Jos joudutte perumaan ilmoittautumisen muista kuin
terveydellisistä syistä, perimme peruutusmaksuna 25 euroa. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään 7 vrk ennen ko. leirin alkamista
Lisätietoja p. 044 703 7475
www.ouka.fi/taidemuseo
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esa.niskanen@ouka.fi

LASTEN
liikennepuisto
Liikennepuisto on avoinna kesällä 6.6.–29.7.
arkisin klo 9–17. Puisto on suljettu viikonloppuisin,
sadepäivinä sekä juhannuksena.
Puisto koko perheelle. Polkuautot on tarkoitettu lapsille, joiden pituus
on alle 140cm. Hinta 2€/lapsi/päivä
p. 044 703 8276
Hollihaka, Rantakatu 19, Oulu
www.ouka.fi/liikennepuisto
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Oulu-opiston taidekoulun
taideleirit
Ilmoittautuminen www.ouluopisto.fi tai p. 050 410 3554, p. 050 410 4010 ja
p. 050 388 6988 tai kurssin alla olevien suorien ilmoittautumislinkkien kautta.

Visuaalisten taideaineiden leirit
1104905kjk Kädentaitoleiri 7–12 v. Haukipudas
6.–10.6. ma–pe klo 10–14 7–12-vuotiaat Opisto, Keskuskuja 3 Haukipudas
Ohj. Ira Parkkisenniemi. Mukavaa kesäistä tekemistä loman alkuun kädentaitoleirillä! Painetaan ja värjätään kangasta, huovutetaan villaa, muotoillaan paperimassaa ja
käytetään luonnonmateriaaleja. Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 48 €.
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=18061

1104907kjk Kädentaitoleiri 7–12 v. Kello
6.–10.6. ma–pe klo 10–14 7–12-vuotiaat Kellon koulu Haukipudas
Ohj. Päivi Kuoppala. Leppoisaa kesäistä tekemistä loman alkuun! Kuvioidaan kangasta, huovutetaan villaa, punotaan luonnonmateriaaleja ja muotoillaan massaa.
Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 48 €.
Ilmoittautumislinkki:
https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=18062

1103901kjk Lasten kuvataideleiri 7–12 v. Jääli
6.–10.6. ma–pe klo 10–14 7–12-vuotiaat Jäälin koulu
Ohj. Niina Aitto–oja. Monipuolisia kuvataidetehtäviä. Maalausta, taidegrafiikkaa, piirtämistä. Omat eväät mukaan.
Kurssimaksu 60 €. Ilm. viim. 23.5.2016.
Ilmoittautumislinkki:
https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=18037
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1103902kjk Lasten kuvataideleiri 7–12 v. Haukipudas
13.–17.6. ma–pe klo 10–14 7–12-vuotiaat Jatuli
Ohj. Niina Aitto–oja. Monipuolisia kuvataidetehtäviä. Maalausta, taidegrafiikkaa,
piirtämistä. Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 60 €. Ilm. viim. 23.5.
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=18038

1103903kjk Lasten elokuva-animaatioleiri 7–12 v. Haukipudas
6.–10.6. ma–pe klo 10–14 7–12-vuotiaat Jatuli
Ohj. Silja Korhonen. Kuvataan yhdessä lasten itse keksimä lyhytelokuva, joka sisältää
animaatiota. Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 60 €. Ilm. viim. 23.5.
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=18797
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Teatteritaiteen leirit
1103033osk Puuhakas, taidelähtöinen kesäleiri 7–10 v. Oulunsalo
6.–10.6. ma–pe klo 8.30–15.30 7–10-vuotiaat Oulunsalo–talo
Ohj. Erja Kärkkäinen, Päivi Tiittanen ja Hilla Hanhela. Monipuolista tekemistä pitkin
päivää: liikuntaa, teatteritanssia, draamaa ja kuvataidetta. Leiriviikon päätteeksi järjestetään ns. iltamat viikon aikana tehdyistä teatteri- ja kuvataidetuotoksista. Ei vaadi aikaisempaa osaamista.
Kurssimaksu 120 € (sisältää aamupalan, lounaan ja välipalan).
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=18869#

1103034osk Puuhakas, taidelähtöinen kesäleiri 7–10 v. Oulunsalo
13.– 17.6. ma–pe klo 8.30–15.30 7–10 vuotiaat Oulunsalo–talo
Ohj. Erja Kärkkäinen, Päivi Tiittanen ja Hilla Hanhela. Monipuolista tekemistä pitkin
päivää: liikuntaa, teatteritanssia, draamaa ja kuvataidetta. Leiriviikon päätteeksi järjestetään ns. iltamat viikon aikana tehdyistä teatteri- ja kuvataidetuotoksista. Ei vaadi aikaisempaa osaamista.
Kurssimaksu 120 € (sisältää aamupalan, lounaan ja välipalan).
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=18870

1103033ouk Puuhakas, taidelähtöinen kesäleiri 7–10 v. Oulu
6.–10.6. ma–pe klo 8.30–15.30 7–10-vuotiaat Pohjankartano
Ohj. Erja Kärkkäinen, Päivi Tiittanen ja Hilla Hanhela. Monipuolista tekemistä pitkin
päivää: liikuntaa, teatteritanssia, draamaa ja kuvataidetta. Leiriviikon päätteeksi järjestetään ns. iltamat viikon aikana tehdyistä teatteri- ja kuvataidetuotoksista. Ei vaadi aikaisempaa osaamista.
Kurssimaksu 120 € (sisältää aamupalan, lounaan ja välipalan).
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=18872#

1103034ouk Puuhakas, taidelähtöinen kesäleiri 7–10 v. Oulu
13.–17.6. ma–pe klo 8.30–15.30 7–10-vuotiaat Pohjankartano
Ohj. Erja Kärkkäinen, Päivi Tiittanen ja Hilla Hanhela. Monipuolista tekemistä pitkin
päivää: liikuntaa, teatteritanssia, draamaa ja kuvataidetta. Leiriviikon päätteeksi järjestetään ns. iltamat viikon aikana tehdyistä teatteri- ja kuvataidetuotoksista. Ei vaadi aikaisempaa osaamista.
Kurssimaksu 120 € (sisältää aamupalan, lounaan ja välipalan).
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=18871#
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110213ouk Tehdään teatteria -leiri yli 11 v. Oulu
20.–23.6. klo 10–14
yli 11-vuotiaat Pohjankartano
Ohj. Erja Kärkkäinen ja Hilla Hanhela. Päivä aloitetaan liikunnallisilla draama- ja
tanssiharjoituksilla. Kurssilla tehdään rentoutumis-, keskittymis- ja muita teatteri-ilmaisun harjoituksia. Ruokitaan mielikuvista erilaisilla improvisaatiotehtävillä. Päivien
aikana tehdään oma esitys, jonka käsikirjoitus tehdään ryhmässä. Ei vaadi aikaisempaa osaamista. Omat eväät. Kurssimaksu 60 €.
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=18873

Oulun päivät -mainos

CITYDANCEN HUIPPUSUOSITUT

TANSSILEIRIT
LOREMKESÄLLÄ 2016
7 - 12 VUOTIAILLE
LEIREILLÄ LAPSET SAAVAT
TANSSIA, ESIINTYÄ JA OSALLISTUA

LEIRI 1: 6.-10.6.
LEIRI 2: 13.-17.6.
LEIRI 3: 20.-23.6
LEIRI 4: 1.-5.8.
230€

SHOW & DISCO

OHJELMASSA MYÖS RETKI

SUPERPARKKIIN!
ILMOITTAUTUMISET 1.4 ALKAEN WWW.CITYDANCE.FI

KATUTANSSILEIRI
BREAKDANCE
HIP-HOP, LOCKING

ILMOITTAUTUMISET 1.4 ALKAEN WWW.CITYDANCE.FI
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Muiden toimijoiden
kesätoimintaa
Oulun Pyrinnön kesätoiminta
Yleisurheilukilpailuja 1999–2008 syntyneille lapsille ja nuorille
Tiistaikisat ovat Pyrinnön perinteiset kaikille avoimet yleisurheilu-kisat. Lajit vaihtelevat aina eri päiville, joten kaikki kisa-illat ovat erilaisia! Sarjat muodostuvat yleisurheilulle tunnusomaisesti niin, että aina kaksi ikävuotta on samassa sarjassa. Kilpailut
ovat valtakunnallisesti tilastokelpoiset, joten jokaisella osallistujalla pitää olla voimassa SUL:n vuoden 2016 kilpailulisenssi. Lisenssin saa helposti hankittua olemalla yhteydessä joko järjestävään seuraan (Oulun Pyrintö) tai oman kotikunnan yleisurheiluseuraan.
Tiistaikisat pidetään seuraavasti:
tiistaikisa I 31.5. klo 18–21 Raatin Stadion
tiistaikisa II 7.6. klo 18–21 		 Heinäpään yleisurheilu -alue
tiistaikisa III 5.7. klo 18–21 		 Raatin Stadion
tiistaikisa IV 2.8. klo 18–21 		 Raatin Stadion
tiistaikisa V 23.8. klo 18–21 Raatin Stadion
Hinta 5€/laji. Lajeja on joka sarjalle 2–3/ilta. Oulun Pyrinnön yleisurheilijoiden ei tarvitse maksaa ilmoittautumismaksua. Kilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailukalenteri.fi
sivuston kautta. Lisätiedot Oulun Pyrinnön kotisivuilta.
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Oulun Pyrinnön Yleisurheilukoulu
30.5.–18.8. Raatin Stadion (Raatintie 2)
Yleisurheilukoulu on tarkoitettu kouluikäisille lapsille ja ryhmät
muodostetaan syntymävuoden mukaan (alkaen 2009 syntyneet). Yu-koulussa tutustutaan kaikkiin yleisurheilulajeihin ja
erilaisiin harjoittelumuotoihin. Pääpaino on peruslajitaidossa.
Aiempaa harrastuneisuutta ei vaadita. Yleisurheilu on lajina
monipuolinen ja vahvistaa lasten perusmotorisia taitoja. Yukoululaisilla on mahdollisuus osallistua Pyrinnön järjestämiin
lasten ja nuorten yu-kilpailuihin ilmaiseksi.
Harjoitukset pidetään seuraavasti:
Kesäkuussa maanantaisin ja torstaisin klo 17.30–19
Heinäkuussa maanantaisin klo 17.30–19
Elokuussa
maanantaisin ja torstaisin klo 17.30–19
Hinta 175€. Ilmoittautuminen alkaa huhtikuun lopulla Pyrinnön kotisivuilla.
Lisätiedot yleisurheilu@oulunpyrinto.fi tai p. 044 781 2809/Heikki

Oulun Pyrinnön Yleisurheilukerho

______________________________________________

1.6.–10.8.
2010–2012 syntyneet Raatin Stadion (Raatintie 2)
Keskiviikkoisin klo 17–18, klo 17.30–18.30 ja klo 18–19.
Oulun Pyrinnön yleisurheilukerho, jossa harjoitellaan yleisurheilun peruslajitaitoja
leikin ja erilaisten harjoitteiden avulla. Pääpaino on motorisissa perustaidoissa: juoksemisessa, hyppäämisessä ja heittämisessä. Yleisurheilukerho on mainio tapa aloittaa mukava ja monipuolinen urheiluharrastus.
Kerhon hinta 95€. Ilmoittautuminen alkaa huhtikuun lopulla Oulun Pyrinnön kotisivuilla.
Lisätiedot yleisurheilu@oulunpyrinto.fi tai p. 044 781 2809/Heikki
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Oulun 4H-yhdistys
Kesäkuun päiväleirit
Oulun 4H-yhdistys järjestää kesällä päiväleirejä 1.–6. luokkalaisille Lämsänjärven
nuorisotilalla (Lämsänjärventie 15) ja Linnanmaan normaalikoulun Vintillä (Kaitoväylä 7). Leiriohjelmaan kuuluu ohjatun toiminnan lisäksi lämmin lounas sekä välipala. Joka päivään kuuluu ulkoilua, ohjattua sekä vapaata leikkiä ja mukavaa yhdessä oloa. Hyödynnämme ympäröivää luontoa luovan leikin ja seikkailun paikkana.
Teemme pieniä retkiä ja tutustumme ympäristöön. Meillä on käytössämme myös
hyvät sisätilat, jos säät eivät joka päivä suosi leiriläisiä. Leiriohjelma alkaa päivittäin
kello 9.00. Voitte tuoda lapsenne paikalle kuitenkin jo kello 8.00, jolloin aloitetaan
yhdessä päivän valmistelut. Leiripäivät päättyvät klo 16.00.
Lämsänjärven leirit 6.–10.6., 13.–17.6. sekä 20.–23.6.
Linnanmaan leirit 6.–10.6. sekä 13.–17.6.
Leirin hinta 4H-jäsenille 60€/vko ja muille 75€/vko (6.–10.6. ja 13.–17.6.).
Hinta juhannusviikolla 4H-jäsenille 50€/vko ja muille 65€/vko (20.–23.6.).
Leirit ostetaan viikon paketteina.
Ilmoittautumiset viikolla 15 alkaen sekä lisätiedot osoitteessa www.oulu.4h.fi

Päiväleiri Ylikiimingissä
6–10-vuotiaiden päiväleirit Ylikiimingissä (Harjutie 11)
Leirin ohjelmassa mm. leikkejä ulkona ja sisällä, askartelua, kokkailua.
Hinta 4H-jäsenille 25€/vko ja muille 30€/vko (koulun mentoritoiminta maksaa osan
osallistumismaksuista).
Leiri 1 6.–10.6. ma–pe klo 9–16
Leiri 2 13.–17.6. ma–pe klo 9–16
Ilmoittautuminen osoitteessa www.oulu.4h.fi tai sähköpostilla ylikiiminki@4h.fi
Lisätiedot www.oulu.4h.fi / p. 040 019 8031/Sirkka
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Kansallinen Lastenliitto,
Pohjois-Pohjanmaan piirijärjestö ry
Vauhtiviikarien päiväleiri
6.–10.6.
1.–3. luokkalaiset
Pateniemen alakoulu (Risuniityntie 7)
Touhukkaan ja monipuolisen ohjelman ja ammattitaitoisen ohjauksen lisäksi leirihinta sisältää vakuutukset, muut tarvittavat materiaalit ja välineet sekä lämpimän
ruuan päivittäin. Leirin ikärajat ovat suosituksia, joiden mukaan toiminta suunnitellaan.
Leirin hinta 85€, jäsenhinta 75€.
Ilmoittautumiset osoitteessa: http://www.lastenliitto.fi/tule-mukaan/leirit/
Lisätiedot ilmoittautumissivun yhteydessä / piirikoordinaattori Charlotta Kittilä,
charlotta.kittila@lastenliitto.fi

Vauhtiviikarien päiväleiri
20.–23.6.
1.–3. luokkalaiset
Pateniemen alakoulu (Risuniityntie 7)
Touhukkaan ja monipuolisen ohjelman ja ammattitaitoisen ohjauksen lisäksi leirihinta sisältää vakuutukset, muut tarvittavat materiaalit ja välineet sekä lämpimän
ruuan päivittäin. Leirin ikärajat ovat suosituksia, joiden mukaan toiminta suunnitellaan.
Leirin hinta 75€, jäsenhinta 65€. Ilmoittautumiset osoitteessa:
http://www.lastenliitto.fi/tule-mukaan/leirit/
Lisätiedot ilmoittautumissivun yhteydessä / piirikoordinaattori Charlotta Kittilä,
charlotta.kittila@lastenliitto.fi
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Taito Pohjois-Pohjanmaa ry / Oulun Taitokeskus
Lasten kesäkudontapajat
Pajat ovat tarkoitettu 8–12-vuotialle ja ne järjestetään Oulun Taitokeskuksessa (Rautatienkatu 11 B). Kudontapajoissa voi suunnitella ja toteuttaa sisustuksellisia tekstiilejä oikeilla kangaspuilla esim. omaan huoneeseen.
Kudontapaja 1 6.–10.6. ma–pe klo 10–14
Kudontapaja 2 13–17.6. ma–pe klo 10–14
Kudontapaja 3 20.–23.6. ma–to klo 10–14
Hinta 65€ (pajat 1 ja 2), 55€ (paja 3)/viikko + materiaalit käytön mukaan
Ilmoittautumiset ja tiedustelut johanna.lumila(a)taitopohjoispohjanmaa.fi tai p. 040
515 6100 (puhelinilmoittautumiset ma–pe kello 10–16).
Lisätiedot www.taitopohjoispohjanmaa.fi/kurssit-oulussa/kesa-kasilla-lasten-pajat/

Kesä Käsillä - lasten kädentaitopajat
Pajat ovat tarkoitettu 7–12-vuotiaille ja järjestetään Oulun Taitokeskuksessa (Rautatienkatu 11 B). Kädentaitopajoissa voi valmistaa erilaisia pieniä käsitöitä itselle tai
omaa huonetta koristamaan. Jokaisen pajan viikko-ohjelma on sama. Valmistetaan
koruja, koristellaan lasilyhtyjä, valetaan betonia, tehdään katutaidetta ja ommellaan
pehmolelu.
Kädentaitopaja 1
Kädentaitopaja 2
Kädentaitopaja 3

6.–10.6. ma–pe klo 10–14
13.–17.6. ma–pe klo 10–14
20.–23.6. ma–to klo 10–14

Hinta 100€ (pajat 1 ja 2), 80€ (paja 3)/viikko, sis. materiaalit
Ilmoittautumiset ja tiedustelut johanna.lumila(a)taitopohjoispohjanmaa.fi tai p. 040
515 6100 (puhelinilmoittautumiset ma–pe kello 10–16).
Lisätiedot www.taitopohjoispohjanmaa.fi/kurssit-oulussa/kesa-kasilla-lasten-pajat/
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Muiden järjestäjien kesätoimintaa
Tanssimix-kesäleiri
6.–10.6. klo 10–15
7–12 v.
Korvenkylän nuorisoseura
Tule sinäkin mukaan Kopperon vauhdikkaalle tanssileirille, jossa tanssitaan eri tanssilajeja mm. show, street ja discotanssi. Lisäksi ohjelmaan kuuluu luovaa tanssia, akrobatiaa, ulkoilua, askartelua ja muuta mukavaa puuhaa. Leiritansseista valmistetaan
esitys, jonka halukkaat leiriläiset voivat esittää leirin päätteeksi lastendiskossa. Leirillä pidetään yhteinen evästauko, muistathan omat eväät! Nuorisoseura tarjoaa välipalalla lisäksi pientä purtavaa: mehua ja hedelmiä. Mukaan ovat tervetulleita kaikki
tanssista innostuneet, aikaisempaa tanssitaustaa ei tarvita.
Leirin hinta 65€. Leirin ohjaajana toimii tanssinopettaja Päivi Mettovaara.
Lisätiedot www.korvenkylannuoriroseura.com

Cheerleadingin alkeiskurssi
13.–15.6. klo 13–16 8–16 v.
Taskila, Suolamännyntie 11
Haluaisitko tutustua cheerleadingiin? Cheerleadingin kesäkurssi on suunnattu vasta-alkajille, jotka haluavat tutustua lajiin! Kolmen päivän kurssilla tutustutaan lajiin
monipuolisesti, opetellaan maa- ja ilma-akrobatian perustaitoja, tanssitaan ja tehdään koordinaatioharjoituksia, venyttelyä ja leikkimistä unohtamatta. Erilliset ryhmät lapsille (8–12 v.) ja junioreille (13–16 v.). Kurssin hinta 45€. Kurssilla pidetään lyhyt evästauko, jolloin mehutarjoilu. Omat eväät mukaan! Kurssin järjestää Northern
Lights ry. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen cheer@northernlights.fi perjantaihin 27.5. mennessä, viestiin otsikoksi ”Kesäfiilis kurssi” ja ilmoittautumiseen
osallistujan nimi, ikä ja vanhempien yhteystiedot.
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Melontaseura K&C ry
Lasten ja nuorten melontakoulut
Vkot 24,28,29
ma–ke klo 13–15
10–15 v.
Nokkalan veneilykeskus
Melontakoulut kestävät 3 x 2t ja tarkoituksena
on antaa nuorille ja lapsille mahdollisuus tutustua melontaan turvallisesti sekä opettaa melonnan perustaidot. Melontakoulujen yhteydessä
tutustutaan melonnan eri lajeihin sekä käytetään erilaisia kajakkeja, kanootteja ja SUP-lautoja. Melontakouluissa opettaminen
tapahtuu leikkien tai hauskojen leikkimielisten tehtävien kautta. Viimeisenä päivänä
pidetään pieni melontaretki jolloin pidetään evästaukoa (omat eväät mukaan!). Hinta 40€ (K&C:n jäsenille 20€)
Ilmoittautuminen melontakouluun osoitteessa http://tinyurl.com/melontakoulut
Lisätiedot http://kc.fi / seura@kc.fi / p. 040 584 0845
Nuorten melontaleiri
20.–23.6.
8–16 v.
Huttukylän koulu
Rennolla meiningillä pääset tutustumaan koski- ja retkimelontaan sekä kanoottipooloon. Osallistuaksesi et tarvitse aikaisempaa melontakokemusta, vaaditaan kuitenkin uimataito. Yhteensä ohjattua melontaa on noin 16 tuntia. Osan harjoituksista
kaikki melovat yhdessä, osa melonnoista jaetaan tasoryhmiin. Leirin aikana tehdään
yhteinen pieni melontaretki, joka sisältää pari I-luokan koskea. Halun, taidon ja vesitilanteen mukaan on mahdollista tutustua koskimelontaan. Iltaisin järjestetään
muuta mukavaa toimintaa. Leirin ohjaajina toimii Sylvain Eckhardt ja seuran nuoria apuohjaajia. Leirille mahtuu 16 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Leirin hinta 110€
(80€ K&C:n jäsenille).
Ilmoittautuminen osoitteessa http://tinyurl.com/nuortenleiri
Lisätiedot http://kc.fi / seura@kc.fi / p. 040 584 0845
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Oulun judokerho ry
Judollinen liikuntaleiri
6.–8.6. klo 9-15
7–12 v.
Hiukkavaaran kasarmialue, K2
Leirillä opitaan judon alkeita, pelataan, leikitään ja tutustutaan uusiin kavereihin. Pukeudu leirille liikuntaan sopiviin vaatteisiin ja jalkineisiin, sen lisäksi tarvitset leirille: sandaalit ja pieni pyyhe ( jalat pestään ennen judo-matolle menoa), juomapullo
ja omat eväät.
Leirin hinta 50€.
Ilmoittautuminen osoitteessa: http://oulunjudokerho.sporttisaitti.com/uudet-kurssit/
oulun-judokerhon-kesaleirit-2016/
Lisätiedot toimisto@oulunjudokerho.fi
Sovelletun judon leiri
9.–10.6. klo 9–15		
Hiukkavaaran kasarmialue, K2
Leiri on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on erityistarpeita liikkumisessa, keskittymisessä tai vuorovaikutuksessa. Ei tarvitse olla aikaisempaa judokokemusta. Leirillä opitaan judon alkeita, pelataan, leikitään ja tutustutaan uusiin kavereihin. Pukeudu leirille liikuntaan sopiviin vaatteisiin ja jalkineisiin, sen lisäksi tarvitset leirille:
sandaalit ja pyyhe ( jalat pestään ennen judo-matolle menoa), juomapullo ja omat
eväät. Leirin hinta 30€.
Ilmoittautuminen osoitteessa: http://oulunjudokerho.sporttisaitti.com/uudet-kurssit/
oulun-judokerhon-kesaleirit-2016/
Lisätiedot jaanaronkainen@hotmail.com

Alevtina Lebedeva

Mimosa Bäck
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English Club of Oulu ry’s Summer Activity School
June 6th–17th Mon-Fri 10–14 .30 Ages 10–15
Oulu International School
Join the English Club of Oulu for two weeks of fun and activities - all in English - indoors and out. Skills needed: At least 2 years English in school, or equivalent.
Price 150€. Registration deadline 25.5.2016. Early bird price 130€ by registering and
paying by 29.4.2016. Registration at www.kannasmaa.net/summerschool/
Enquiries samantha.harjula@eduouka.fi

Villa Pukkilan toiminnallinen kesäleiri
6.–10.6. ja 13.–17.6. 7–10 v.
Villa Pukkila (Paattikuja 4)
Oulun steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n kesäleirit Hietasaaren Villa Pukkilassa
Lapset valitsevat yhdessä ohjaajan kanssa leiriviikon aluksi teeman, kuten intiaanit/
sudenpennut/aution saaren valloittajat, jonka mukaan he saavat esim. suunnitella
seikkailurataa ja keksiä tarinoita. Leirillä puuhaillaan etupäässä ulkona ja askartelussa käytetään luonnonmateriaaleja. Varsinaisen ohjatun toiminnan lisäksi aikaa löytyy myös vapaalle leikille, jossa ohjaajat ovat auttamassa lapsia. Leirimaksuun sisältyy lämmin lounas. Leirin hinta 60€/vko tai 110€/2 vkoa.
Ilmoittautuminen 29.4. mennessä sähköpostitse osoitteeseen
kirsi.perttola-ylinampa@oulun-steinerkoulu.fi. Paluuviestinä saat tilinumeron, johon
osallistumismaksu maksetaan. Leiripaikka varmistuu, kun leirimaksu on maksettu.
Osallistujat leirille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Leiri toteutuu, jos osallistujia väh 15.
Lisätiedot kirsi.perttola-ylinampa@oulun-steinerkoulu.fi tai
www.oulun-steinerkoulu.fi

Poikien kuoroleiri - Nyt laulamaan 1
8.–10.6. klo 12–16
7–12 v. pojat		
Raatintie 7
Leirillä harjoitellaan kuorolaulua Poikakuoro Ynnin Poikien kuoronjohtajan Mihkel
Kolditsin opastuksella. Päiviin mahtuu myös vanhempien kuorolaisten vetämänä yhteisiä leikkejä sekä sisällä että ulkona ja retkeilyjä suiston saarilla. Hinta 20€, joka sisältää päivittäiset välipalat. Mikäli osallistuu myös elokuun leiriin, ovat osallistumismaksut yhteensä 30€.
Leirille ilmoittaudutaan lähettämällä viesti osoitteeseen: ynninpojat@onmky.fi
Viestissä tulee ilmoittaa pojan nimi ja ikä sekä mahdolliset ruoka-allergiat ja vanhempien yhteystiedot.
Lisätiedot ynninpojat@onmky.fi tai p. 040 068 3316, http://yp.onmky.fi

49

Poikien kuoroleiri - Nyt laulamaan 2
1.–3.8. klo 12–16
7–12 v. pojat Raatintie 7
Leirillä harjoitellaan kuorolaulua Poikakuoro Ynnin Poikien kuoronjohtajan Mihkel
Kolditsin opastuksella. Päiviin mahtuu myös vanhempien kuorolaisten vetämänä yhteisiä leikkejä sekä sisällä että ulkona ja retkeilyä suiston saarilla. Leiri pidetään Oulun NMKY:N toimitalossa Raatissa. Leirin hinta 20€, joka sisältää päivittäiset välipalat.
Ilmoittautumiset osoitteeseen ynninpojat@onmky.fi Viestissä tulee ilmoittaa pojan
nimi ja ikä sekä mahdolliset ruoka-allergiat ja vanhempien yhteystiedot.
Lisätiedot ynninpojat@onmky.fi tai p. 040 068 3316 http://yp.onmky.fi

Puuhapäivä laskuvarjokerholla
11.6. klo 12–15
7–10 v.
Oulunsalon lentokenttä
Päivä sisältää tutustumista laskuvarjohyppäämiseen, vierailun hyppykoneella, laskuvarjohyppyaiheisia leikkejä ja leikkimielisiä kilpailuja sekä makkaran paistoa. Sään
salliessa on mahdollisuus nähdä oikeita laskuvarjohyppyjä. Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta. Osallistumismaksu 5€, sisältää makkaran, mehun ja jäätelön.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen 1.5. alkaen Oulun Laskuvarjokerho ry:n nettisivuilla www.oulunlaskuvarjokerho.fi

Ystävyysleiri
13.–14.6.
10-13-vuotiaat
Pikku-Syöte
Lähde mukaan Ystävyysleirille! Ystävyysleirillä on hauskaa ja sieltä voit saada uusia
ystäviä. Luvassa on ikimuistoisia hetkiä Pikku-Syötteen maisemissa, hauskoja ulkopelejä, iltaohjelmaa nuotiolla sekä mukavia hetkiä kädentaitojen parissa. Leirin järjestää Vuolle Setlementti ry / Ystävyystalo sekä Oulun kaupungin nuorisopalvelut.
Leirin hinta 60€. Hinta sisältää kuljetuksen, majoituksen, ohjelman ja ruokailut.
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä aruna.somani@vuolleoulu.fi ja lisätietoja
p. 041 433 1414/Aruna

Luova lava lapsille -leiri
14.–18.6. klo 9–16 		
Nuorisoseura Vilikkaan ja tanssiteatteri Hämyn järjestämät Luova lava -leirit on
suunnattu vuonna 2005–2008 syntyneille lapsille ja niiden tarkoituksena on luoda
vaihtoehtoista ja luovaa kesätoimintaa. Leireillä tutustutaan monipuolisesti eri taiteen aloihin unohtamatta perinteisiä leiritouhuja. Leiri huipentuu lauantaina 18.6.
Hetki taiteilijana -konserttiin klo 10.
Leirin hinta 100€ (sisältää opetuksen, lounaan, vakuutuksen ja t-paidan).
Ilmoittautumisohjeet sekä lisätiedot osoitteessa www.nuorisoseuravilikas.com
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Lintulammen lasten päiväleiri
Lintulammen asukasyhdistys ry järjestää lasten päiväleirin 6.6.–1.7. ma–pe klo 8–16
(poikkeuksena 24.6., jolloin leiriä ei ole). Leiri on tarkoitettu 0.–3. luokkalaisille sekä heidän 3.–6. luokkalaisille sisaruksilleen. Leiri on liikuntapainotteinen ja se pidetään Karjasillan koulun liikuntasalissa sekä koulun kentällä. Ruokailut tapahtuvat
Höyhtyän Välkkeessä. Leirin hintaan sisältyy lounas, välipala ja vakuutus. Leirillä harrastetaan monenlaista liikuntaa, askartelua, pelejä ja leikkejä. Leirin toisella viikolla
on uimakoulu Raksilan uimahallissa aamuisin klo 9–10. Leirin aikana tehdään myös
muutama eväsretki lähi maastoon. Hinta 35€/vko, 60€/2 viikkoa, 80€/3 viikkoa ja
100€/4 viikkoa. Hinnat sis. 14 % alv.
Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen joni.merilai@gmail.com. Kerro viestissä
lapsen nimi, ikä ja syntymäaika sekä laskutusosoite, mahdolliset allergiat ja sairaudet sekä vanhempien nimi/puh.nro. Lisäksi ilmoita, jos lapsi saa lähteä kotiin johonkin aikaan tai mihin aikaan hänet haetaan leiriltä.
Lisätiedot p. 044 514 6071/Joni

Harrastejalkapallosarja 2016
Pelaamme iloisella ilmeellä Suomen suurinta jalkapallosarjaa Oulussa, Puolivälinkankaan kentällä, satoi taikka paistoi. Kausi kestää toukokuun alusta syyskuun puoleen väliin asti. Kaikenikäiset pelaajat ovat tervetulleita!
Hinta 202,20€ / joukkue.
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen jsillanp50@hotmail.com
Lisätietoja osoitteesta http://haukat02.mbnet.fi/football2o16.htm
Kiekko-Haukat 96 ry / Jouko Sillanpää

Kuivasjärven Auran yleisurheilukoulu
Viikot 21–35 ma–to 2000–2012 syntyneet Raatin stadion / lisäalue
Yleisurheilukoulussa leikitään, kisaillaan ja opetellaan yleisurheilun lajeja. Lisäksi kehitetään mm. vartalonhallintaa, ketteryyttä ja ryhmässä toimimista.
Päivät vaihtelevat ikäryhmittäin, lisätietoa päivistä löytyy Auran nettisivuilta
www.kuivasjarvenaura.fi.
Ilmoittautuminen yleisurheilukouluun tehdään sivuilta löytyvällä lomakkeella.
Ryhmällä urheilukoulu 1x viikossa hinta 60€ ja harjoitukset 2x viikossa hinta 90€.
Lisätietoja kotisivuilta tai kuivasjarven.aura@pp.inet.fi, p. 040 563 5467/Anne
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Miekkailun päiväleirit lapsille
7–12 v. Miekkailuseuran sali (Saaristonkatu 22)
Tule kokeilemaan miekkailua! Kaikkien leiriemme sisällöt on suunniteltu siten, että ne sopivat vasta-aloittaville sekä vähän aikaa jo harrastaneille. Leireillä keskeisessä roolissa ovat liikunnan ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen. Ohjelmassa on
urheilumiekkailua ja monipuolisia liikuntaleikkejä. Miekkailuharjoitukset koostuvat
mm. ryhmäoppitunneista ja otteluista. Harjoitusten välissä on varattu aikaa myös
vapaalle leikkimiselle ja leirikavereihin tutustumiselle.
Leiri I
Leiri II
Leiri III

13.–17.6. ma–pe klo 9–15
20.–23.6. ma–to klo 9–15
1.–5.8.
ma–pe klo 9–15

Leirin hinta 120€, sisarusalennus 20€. Oulun Miekkailuseuran jäsenille alennus 20€.
Hintaan sisältyy lounas.
Ilmoittautuminen sähköpostitse miekkailemaan@oulunmiekkailuseura.fi tai
p. 045 899 7710. Kesäkuun leireille ilmoittautuminen päättyy 3.6.2016 ja elokuun
leirille 24.7.2016.
Lisätiedot www.oulunmiekkailuseura.fi/leirit

Lastenpäivät 2016
6.–30.6. ma–pe klo 10–15 Hietasaaren kaupunkileirikeskus (Hietasaarentie 19)
9.6.–15.7. ma–pe klo 10–15 Lämsänjärven kaupunkileirikeskus (Hiihtomajantie 2)
Juhannusaattona 24.6. ei ole toimintaa.
Oulun seurakuntien järjestämät Lastenpäivät tarjoavat viriketoimintaa 7–10-vuotiaille (2006–2009 syntyneille) oululaisille lapsille. Ohjelmaan sisältyy mm. hartaushetki,
ohjattua toimintaa, askartelua, pelaamista ja retkiä. Lapset saavat päivittäin lämpimän aterian. Lastenpäivien toiminta on ilmaista. Retkistä peritään erillinen maksu.
Lastenpäiville ilmoittaudutaan ma 2.5. lähtien osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat
Lisätietoja saa joko kotisivuilta tai Hietasaaren leiri:
teija.kokko@evl.fi tai kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi,
Lämsänjärven leiri: mari.jaaskelainen@evl.fi tai marjaana.lassi@evl.fi

52

Lasten ja nuorten kesäleirit Koivuhaassa 2016
Parasta Lapsille -leirit tarjoavat lapsille kesälomaviikon kavereiden ja turvallisten aikuisten seurassa. Ohjaajana leirillä toimivat
järjestön kouluttamat vapaaehtoiset yhdessä leirijohtajan kanssa. Leirit kestävät 4–5
vuorokautta ja vaikka ne ovatkin täynnä
toimintaa, mukaan mahtuu myös rauhallista yhdessäoloa.
Tavoitteenamme on tarjota lapsille iloinen ja
huoleton leiriviikko. Leirillä lapset saavat ohjaajilta
ennen kaikkea huomiota ja läsnäoloa: ohjaajat ovat leirillä lapsia varten. Leiriohjelma koostuu monenlaisesta tekemisestä. Leirillä pelaillaan, askarrellaan, järjestetään
hauskaa iltaohjelmaa... Leiriohjelmasta vastaa leirijohtaja yhdessä muiden ohjaajien kanssa, mutta myös lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan ohjelman suunnitteluun. Koivuhaka on idyllinen leiripaikka. Tänä vuonna jo 35. leirikesä Koivuhaassa!
6.–10.6.
12.–17.6.
19.–23.6.
27.6.–2.7.
3.–8.7.
10.–15.7.
17.–22.7.
24.–29.7.
31.7.–5.8.

Puuhaleiri 6–9 v.
Saduntaikaa 7–9 v.
Taikametsä 9–11 v.
Lasten leiri 8–12 v. Huom! Kuljetus Kajaanista
Tarua ja todellisuutta 11–13 v.
Aarreleiri 10–12 v.
Tarinaleiri 9–11 v.
Seikkailuleiri 13–15 v.
Intiaanikesä 7–9 v.

Leirihaku on käynnissä 30.4. asti. Leirit järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen
(RAY:n) tuella. Leiripaikan voi saada RAY:n tuella vain sellainen hakija, jolla on sosiaalinen, terveydellinen tai taloudellinen peruste.
RAY:n tukema hinta
5 vrk: 65 €, sisarus 55 €
4 vrk: 52 €, sisarus 44 €
Leirihinta sisältää täysihoidon (majoitus, 5 ateriaa päivässä), tapaturmavakuutuksen
ja leiriohjelman.
Ilmoittautuminen Parasta Lapsille -kotisivuilla:
www.parastalapsille.fi/koivuhaan-kesaleirit-2016-haku-kaynnissa
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Aarrekartta-päiväleirit
1.–4.8.
7–9 v. ja 10 –12 v.
Kulttuuritalo Valve
7–9-vuotiaiden leiriaika on klo 8.45–12.15 ja 10–12-vuotiaiden klo 12.45–16.15.
Pohjois-Suomen SAFAn järjestämät päiväleirit lapsille. Leirillä tehdään oma aarrekartta, jonka avulla löytyy reitti kätketyn aarteen luo. Myös aarre rakennetaan ja
kätketään leirin aikana.
Leirin hinta 70€ (sisältää materiaalit, omat eväät mukaan). Leirille mahtuu 12 osallistujaa, ja leirin järjestäminen vaatii vähintään 9 osallistujaa.
Ilmoittautuminen sekä lisätiedot sähköpostitse: psarkkasv@gmail.com
Mikäli osallistuminen perutaan alle viikko ennen leirin alkamista, veloitetaan puolet
osallistumismaksuista. Mikäli leiri perutaan leirin alkamisen jälkeen, veloitetaan koko maksu.

54

Oulun Tähtisirkus
Sirkusleiri
6.–10.6. klo 10–11.30 5–7 v.
Oulun Tähtisirkus (Kurkelantie 7)
Sirkusleirillä tutustutaan eri sirkuslajeihin kuten jongleeraukseen ja tasapainoiluun,
opetellaan uusia temppuja, leikitään ja pidetään hauskaa! Aikaisempaa kokemusta
ei tarvita, mutta ei siitä haittaakaan ole!
Leirin hinta 70€.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: ouluntahtisirkus@gmail.com tai p. 040 418 1750.
Lisätiedot http://tahtisirkus.fi/
Sirkusleiri
6.–10.6. klo 12–14
7–12 v.
Oulun Tähtisirkus (Kurkelantie 2)
Sirkusleiri on hauska tapa tutustua eri sirkuslajeihin ja -välineisiin! Leirillä jonkataan,
akroillaan ja tasapainoillaan, opetellaan uusia temppuja ja pidetään hauskaa yhdessä!
Aikaisempaa sirkuskokemusta ei tarvita, mutta ei siitä haittaakaan ole!
Leirin hinta 90€.
Ilmoittautuminen osoitteeseen ouluntahtisirkus@gmail.com tai p. 040 418 1750.
Lisätiedot http://tahtisirkus.fi/
Sirkusleiri
13.–17.6. klo 10–11.30 5–7 v.
Oulun Tähtisirkus (Kurkelantie 7)
Sirkusleirillä tutustutaan eri sirkuslajeihin kuten jongleeraukseen ja tasapainoiluun,
opetellaan uusia temppuja, leikitään ja pidetään hauskaa! Aikaisempaa kokemusta
ei tarvita, mutta ei siitä haittaakaan ole!
Leirin hinta 70€.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: ouluntahtisirkus@gmail.com tai p. 040 418 1750.
Lisätiedot http://tahtisirkus.fi/
Sirkusleiri
13.–17.6. klo 12–14
7–12 v.
Oulun Tähtisirkus (Kurkelantie 2)
Sirkusleiri on hauska tapa tutustua eri sirkuslajeihin ja -välineisiin! Leirillä jonkataan,
akroillaan ja tasapainoillaan, opetellaan uusia temppuja ja pidetään hauskaa yhdessä!
Aikaisempaa sirkuskokemusta ei tarvita, mutta ei siitä haittaakaan ole!
Leirin hinta 90€.
Ilmoittautuminen osoitteeseen ouluntahtisirkus@gmail.com tai p. 040 418 1750.
Lisätiedot http://tahtisirkus.fi/
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Beach volley kurssi Kaakkurissa
5.–7.7.
Oulun Kiskon beach volley -seura Kaakkuri Devils järjestää kurssin Sarasuon koulun
takana olevalla kentällä (Sarasuontie). Kurssi on tarkoitettu 10–18-vuotiaille ( juniorit) ja 18–60-vuotiaille (aikuiset). Kurssilla opetellaan beach volleyn perustekniikoita
ja eri osa-alueita. Hinta junioreilta 25€ ja aikuisilta 50€.
Ilmoittautumiset osoitteeseen jyrki.nurminen@outlook.com tai p. 044 086 4280.
Lisätiedot www.kaakkuridevils.net/

Reddie Kids – lasten kesäleiri
6.–10.6.
7–10 v.
Hietalinna (Vaaskiventie 10)
Leirillä opetellaan mm. ensiavun alkeita ja etsintää, seikkaillaan, pelataan pelejä, uidaan, pidetään hauskaa, saadaan uusia kavereita ja touhutaan kaikkea jännää!
Leirin hinta Punaisen Ristin jäseniltä 75€, ei-jäseniltä 100€ ( jäsenmaksu 10€) - sisaralennus 15€. Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 20.5.2016 sähköpostiin
oulu@punainenristi.fi Lisätietoja Suomen Punaisen Ristin piiritoimistosta nuorisotoimen suunnittelijalta p. 020 701 2610

Hietaleiri – kesäleiri nuorille
12.–15.6.
10–14 v.
Hietalinna (Vaaskiventie 10)
Leirin ohjelmassa on mm. etsintää, seikkailua, pelejä, ensiapua, uimista, iltaohjelmaa, hauskanpitoa - luvassa uusia kavereita ja monenlaista jännää!
Leirin hinta Punaisen Ristin jäseniltä 100€,
ei-jäseniltä 130€ ( jäsenmaksu 10€) - sisaralennus 15€.
Ilmoittautumiset viimeistään
perjantaina 20.5.2016 sähköpostiin
oulu@punainenristi.fi
Lisätietoja Suomen Punaisen Ristin
piiritoimistosta nuorisotoimen suunnittelijalta p. 020 701 2610

56

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Lasten ja nuorten kesäyliopisto 2016 Oulussa
Toiminta on tarkoitettu noin 7–16-vuotiaille ja työpajat pidetään ajalla 6.–22.6. Työpajat järjestetään Oulun keskustassa ja lähiluonnossa, tarkemmat tiedot kerrotaan
osallistujille lähetettävässä kutsussa.
6.–8.6.
6.–8.6.
6.–8.6.
6.–8.6.
6.–8.6.
6.–8.6.
9.–10.6.
9.–10.6.
9.–10.6.
13.–14.6.
13.–15.6.
13.–15.6.
15.–17.6.
15.–17.6.
15.–17.6.
16.–17.6.
16.–17.6.
20.–22.6.
20.–22.6.

Agenttikoulutus 7–9 v.
Agenttikoulutus 10–13 v.
Animaatiotyöpaja 9–12 v.
Jännittävät kuvatarinat – digikuvauksen työpaja 7–12 v.
Valmistaudu Nanowrimoon bloggaamalla! Työpaja 12–16 v.
Vesivärien ihmeellinen ja kummallinen maailma
- piirustus- ja maalaustyöpaja 7–12 v.
Omat lelut liikkumaan -työpaja 7–9 v.
Tiedemiehenä keittiössä -työpaja 7–9 v.
Myytinmurskaajat-työpaja 10–13 v.
Improteatteria 7–12 v.
Tehdään oma tietokonepeli! Peliohjelmoinnin perusteet 9–11 v.
Tehdään oma tietokonepeli! Peliohjelmoinnin perusteet 10–12 v.
Taikurityöpaja 7–9 v.
Taikurityöpaja 10–12 v.
Taikurityöpaja 13–16 v.
Tehdään oma tietokonepeli! Peliohjelmoinnin jatkokurssi 9–11 v.
Tehdään oma tietokonepeli! Peliohjelmoinnin jatkokurssi 10–12 v.
TRE-kurssi 6–8 v.
TRE-kurssi 9–13 v.

Hinta 45€/työpaja. TRE-kurssien hinta on 85€/kurssi sisältäen myös vanhemman
osallistumisen kurssille yhdessä lapsen kanssa.
Ilmoittautumiset 16.5. mennessä
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan osoitteessa
www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/lasten_kesayliopisto_oulu
Kaikissa työpajoissa on rajoitettu osallistujamäärä. Osallistujat pajoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet työpajan hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko työpajan hinta.
Lisätiedot p. 044 465 2201 / Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
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Lasten balettikurssit
TULE KOKEILEMAAN TANSSIA!

Lasten balettikurssit toukokuussa
Satubaletti (4–6 v.)
Satubaletti (4–6 v.)
Satubaletti (4–6v .)
Satubaletti (4–6 v.)
Satubaletti (4–6 v.)
Satubaletti (4–6 v.)
Alkeisbaletti (7–9 v.)
Alkeisbaletti (7–9 v.)

Ti 17.5. + ke 18.5. klo 17.15–18.00
Ti 17.5. + ke 18.5. klo 18.15–19.00
La 21.5. + su 22.5. klo 12.00–12.45
Ti 24.5. + ke 25.5. klo 17.15–18.00
La 28.5. + su 29.5. klo 11.00–11.45
La 28.5. + su 29.5. klo 12.00–12.45
La 21.5. + su 22.5. klo 11.00–11.45
Ti 24.5. + ke 25.5. klo 18.15–19.00

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

Kurssit pidetään toukokuussa Valveella (Hallituskatu 7),
salissa 2. Opettajana Balettikoulu Sinikellon johtaja ja opettaja Päivi Honkakoski. Kurssin hinta on 15 euroa (sis. 2 x 45
min). Kurssimaksusta annetaan lasku ensimmäisellä tunnilla.
Ilmoittautumiset sähköpostilla paivi@balettikoulusinikello.fi.
Ilmoittautumistiedot: lapsen nimi, ikä, osoite ja puhelinnumero, sekä minkä kursseista valitset (A–H). Voit ilmoittautua
myös puhelimitse, 044 257 7075.

Lisätietoja Balettikoulu Sinikellosta www.balettikoulusinikello.fi

TULE KOKEILEMAAN TANSSIA!

Poikien lastentanssikurssi
Tiikeripoikakurssi on tarkoitettu 4–7-vuotiaille pojille,
joilla ei tarvitse olla aiempaa tanssikokemusta.
Tule rohkeasti kokeilemaan tanssia!
Kurssi on lauantaina 21.5. sekä sunnuntaina 22.5.
klo 13.00–13.45 Valveella (Hallituskatu 7), salissa 2.
Opettajana on Balettikoulu Sinikellon Tiikeripoikien
opettaja Päivi Honkakoski.

Kurssin hinta on 15 euroa (sis. 2 x 45 min). Kurssimaksusta
annetaan lasku ensimmäisellä tunnilla.
Ilmoittautumiset sähköpostilla paivi@balettikoulusinikello.fi.
Ilmoittautumistiedot: Lapsen nimi, ikä, osoite ja puhelinnumero. Voit ilmoittautua myös puhelimitse, 044 257 7075.
Lisätietoja Balettikoulu Sinikellosta ja Tiikeripojista
www.balettikoulusinikello.fi
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Kesälukemista
Lukuvinkkejä lapsille
Hypén, Tuuli: Veikan metsäretki (Arktinen Banaani 2014)
Veikka-kettu asuu pesäkolossa tammipuun juurella. Kun emokettu lepää, vilkas Veikka pitkästyy. Se lähtee leikkimään hippaa
perhosten kanssa, mutta huomaa pian eksyneensä metsään.
Kuka auttaisi Veikan kotiin? Siili, kyykäärme, hippiäinen ja jänis
ovat ystävällisiä, mutta kotiniittyä ei vain näy…
Hytönen, Ville: Ötökkämaan tarinat. Kuvitus Virpi
Penna (Tammi 2014)
Oletko kuullut ötököistä nimeltään Kippu Käpänen, Ippu Pötökkä tai Tuikka? Ne kaikki asuvat Ötökkämaassa, jossa juhlitaan,
riidellään, ystävystytään ja syödään neulasversoja, mettä ja kirvamaitoa. Ja asuupa siellä myös yksi erittäin pieni ihminen, nimittäin Herra Pöntinen. Lue yksin tai kaverille ääneen!

Kolu, Siri: Tervemenoa Taika Taksinen (Otava 2015)
Roosa muuttaa Sirkuslaaksoon ja ystävystyy Lars-nimisen pojan kanssa. Hyvin pian hänelle selviää, että kaupungissa majailee lähiönoita. Lars kertoo kaiken kadonneista lapsista ja Taika
Taksisen kieroilusta. Yhdessä Roosa ja Lars alkavat taistella lähiönoitaa vastaan.

Walliams, David: Gangsterimummi (Tammi 2016)
11-vuotiaan Benin on pakko vierailla kaalinhajuisen mumminsa luona joka ikinen perjantai, halusi tai ei. Kerran hän löytää
mummin keittiöstä keksipurkin, joka on täynnä jalokivikoruja ja
timantteja! Benille paljastuu, että isoäiti on nuoruudessaan salaa toiminut kansainvälisenä jalokivivarkaana. Benin ja mummin
yhdistäessä voimansa ovat Ison-Britannian kruununjalokivet pian vaarassa.

Lukemista ja lisää vinkkejä saat kirjastosta!
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Lukuvinkkejä nuorille
Green, John: Arvoitus nimeltä Margo (WSOY 2015)
Quentin on korviaan myöten rakastunut naapurintyttö Margoon,
mutta Margo tuskin suo ajatustakaan pojalle. Eräänä yönä Margo
kuitenkin ilmestyy Quentinin ikkunan taakse ja saa tämän houkuteltua mukaansa omalaatuiselle kostoretkelle. Quentin luulee
jo lähentyneensä Margon kanssa, mutta heti seuraavana päivänä
tyttö katoaa jäljettömiin. Margo jättää jälkeensä pieniä arvoituksellisia vihjeitä, jotka vievät Quentinin kaveriporukoineen kuumeiselle etsintämatkalle.

Hallava, Anna: Sammakkoprinsessa (WSOY 2015)
Ofelia täyttää 14, ja saa kuulla järkyttävän uutisen: Hän on keiju,
jota on siunattu Rakkauden Tuntemisen lahjalla. Lahjan mukaisesti Ofelia saa suudella vain tosirakkauttaan, muut pojat muuttuvat hänen suudelmistaan sammakoiksi. Ofelia on kiukuissaan, sillä maailmassa olisi niin paljon ihania poikia suudeltavana, muun
muassa yksi Jetro…

Sumanen, Nadja: Rambo (Otava 2015)
Rambon lähtökohdat eivät ole parhaasta päästä: ADHD-diagnoosi, äidin vaihtelevat masennusjaksot ja epämääräiset kotiolot ovat
lyöneet leimansa poikaan. Rambo on kuitenkin nimensä mukaisesti selviytyjä, joka on päättänyt pysäyttää ilmastonmuutoksen
ja tehdä käsilläroikkumisen maailmanennätyksen. Kasiluokan jälkeinen kesä vie Rambon uusiin maisemiin ja koko elämä saa aivan uuden suunnan.
Wickström, Mika: Meidän jengin Zlatan (WSOY 2016)
Karri on ikäluokkansa lupaavimpia pelaajalahjakkuuksia, mutta
yhtäkkiä hän ilmoittaa lopettavansa futiksen. Karrin paras kaveri Arsakin pelaa mutta eri joukkueessa, joka sekin on hiipumassa
pelaajakadon takia. Arsa tukijoukkoineen keksii perustaa uuden
pelijengin, mutta miten saataisiin myös Karri mukaan ja löytämään taas kunnon pelifiilis?

Lukemista ja lisää kirja-, leffa-, peli- ja musavinkkejä saat
kirjastosta!

Oulun Action-liikunta

kesa_action

KesäAction 13.6.- 5.8.2016
ma-pe klo 15.00-19.00

Ma: Tuiran ranta
Ti: Papinjärvi
Ke: Kellon Kiviniemen uimaranta
To: Jäälin monttu
Pe: Nallikari
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Oulun kaupunki järjestää maksutonta toimintaa
liikunnan parissa- biitseillä - ulkona auringossa.
Tule rohkeasti kysymään, löydät meidät
KesäAction-lipun luota.
Sateella ei toimintaa

