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On aika
Kesäfiiliksen!
Kesä 2017 tarjoaa jälleen paljon tekemistä ja

Anton Lousujärvi

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 2017 kaikille!

Anton Luosujärvi
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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 24.4. klo 08.00 ja
päättyy 14.5. klo 24.00. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti
osoitteen www.ouka.fi/fiilis kautta. Internetpalvelu on käytössä 24
tuntia 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.
Kesäaction-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.

Iida Korhonen
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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.
Milla Kauppila

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)

5.–9.6.
12.–16.6.
19.–22.6.

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

Metsokankaan kyläpäivät 1.–6.-luokkalaiset
Metsokangas 1) 5.–9.6.
Metsokangas 2) 12.–16.6.
Metsokangas 3) 19.–22.6.

hinta 40 €
hinta 40 €
hinta 32Aida
€ Säkkinen

Laivakankaan kyläpäivät

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

Laivakangas 1)
Laivakangas 2)

5.–9.6.
12.–16.6.

Ritaharjun monitoimitalo,
Ritakierros 2

Metsokankaan koulu/
Korpimetso,
Metsänhoitajantie 5
Anton Luosujärvi

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.

Kaverileiri
5.–8.6. 9–12-vuotiaat, Koppanan leirikeskus
Tule kaverisi kanssa yhdessä leireilemään! Mukavan ja
monipuolisen ohjelman lisäksi on luvassa leppoisia lomapäiviä merellisessä ympäristössä. Mukaan mahtuu
12 kaveriparia. Leirin hinta 48 €.
Lisätiedot p. 044 7038 260 / Roope

Viivi Hakala

Selviytyjät -leiri
12.–15.6. 12–16-vuotiaat, Koppanan leirikeskus
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 20 leiriläistä. Leirin hinta 48 €.
Lisätiedot p. 044 703 8264 / Janne

Liikuntapainotteinen kesäleiri
12.–15.6. 9–12-vuotiaat, Meriniemen leirikeskus
Haukiputaan Virpiniemessä sijaitseva Meriniemen leirikeskus antaa hienot puitteet
liikuntapainotteiseen leiriin, johon kuuluu liikkumisen riemun lisäksi ulkoilua, yhdessäoloa sekä ohjattua toimintaa. Leirille mahtuu 20 osallistujaa. Leirin hinta 48 €.
Leirillä yövytään sekä mökissä että teltoissa.
Lisätiedot p. 050 592 4016 / Saana

Kesäleiri
19.–21.6. 7–10-vuotiaat, Koppanan leirikeskus
Oulunsalossa merenrannalla sijaitseva leirikeskus luo viihtyisät puitteet mukavalle
kesäleirille. Tämä leiri sopii hyvin lapsen ensimmäiseksi leirikokemukseksi. Monipuolinen ohjelma ja hyvä seura takaavat leiriläiselle unohtumattomia kesämuistoja. Mukaan mahtuu 20 leiriläistä. Leirin hinta 32 €.
Lisätiedot p. 044 499 3232 / Emilia
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Erä- ja kalastusleiri
26.–29.6. 11–17-vuotiaat, Utajärven Valkeisjärvi
Lähde kanssamme kalastamaan kirkasvetiselle Valkeisjärvelle, jonka kalalajeja ovat
pääasiassa siika, kirjolohi ja taimen! Leirillä kalastetaan, vietetään aikaa eräolosuhteissa ja nautitaan leirielämästä. Valkeisjärven virkistysalue luo tähän hienot puitteet. Leirillä majoitutaan telttoihin ja leiriläisiä mahtuu mukaan 20. Leirimaksuun sisältyy tarvittavat lupamaksut. Leirin hinta 60 €.
Lisätiedot p. 044 703 8234 / Kim tai Susanna

Liikuntapainotteinen kesäleiri
26.–29.6. 13–17-vuotiaat, Meriniemen leirikeskus
Haukiputaan Virpiniemessä sijaitseva Meriniemen leirikeskus antaa hienot puitteet
liikuntapainotteiseen leiriin, johon kuuluu liikkumisen lisäksi yhdessäoloa sekä muuta ohjattua toimintaa. Leirin hinta 48 €.
Leirillä yövytään sekä mökissä että teltoissa.
Lisätiedot p. 050 466 2337 /Svante
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Kesänuokkarit
Nuorisotaloilla järjestetään kesällä maksutonta nuorisotilatoimintaa, ulkoilua ja
muuta kivaa puuhaa, kuten leivontaa, pelaamista ja visailuja. Nuorisotalolla voit piirtää, askarrella, lueskella lehtiä, pelata erilaisia pelejä, jutella kavereitten kanssa tai
ihan olla vaan. Oulunsalon ja Talvikankaan nuokkareilla on kesällä käytössä myös liikennepuistosta tuttuja polkuautoja.
Nuorisotiloissa järjestetään kesäaikana lisäksi maksullisia kursseja, joista löytyy tarkempia tietoja Kurssit-otsikon alta.

Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5
5.–22.6. ma–pe klo 10–18 7–17-vuotiaat
Juhannusviikon perjantaina nuokkari on kiinni.
Nuorisotila on esteetön.
Lisätiedot p. 044 703 8317 / Kirsi
Oulunsalon nuorisotalo, Mäntypellonpolku 10
5.–22.6. ma–pe klo 10–15 alakouluikäiset
		
klo 10–18 7. lk–17-vuotiaat
Juhannusviikon perjantaina nuokkari on kiinni.
Nuorisotila on esteetön.
Lisätiedot p. 050 388 6994 / Anna
Rajakylän nuorisotalo, Ruiskukkatie 4 – 6
5.–22.6. ma–pe klo 10–15 alakouluikäiset
		
klo 15–18 7lk.–17-vuotiaat
Juhannusviikon perjantaina nuokkari on kiinni.
Nuorisotila on esteetön.
Lisätiedot p. 044 703 8319 / Tarja
Talvikankaan nuorisotalo, Tuiskutie 10
5.–22.6. ma–pe klo 10–18 7–17-vuotiaat
31.7.–4.8. ma-pe klo 10–18 7–17-vuotiaat
Juhannusviikon perjantaina nuokkari on kiinni.
Nuorisotila on esteetön.
Lisätiedot p. 044 703 8218 / Liisa
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Kurssit
Kurssit ovat pääsääntöisesti tarkoitettu alakouluikäisille.
Kaikille kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti ja
osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Aku Panttila

Herkkuleipurit-kurssi
6.6. klo 11–15 7–12-vuotiaat
Kurssin hinta 5€ 			
Lisätiedot p. 044 703 8317 / Kirsi

Kaijonharjun nuokkari,
Kalevalantie 5

Pitkä kuuma kesä -disko
9.6 klo 15–17
7–12-vuotiaat
Kurssin hinta 5€			
Lisätiedot p. 044 703 8317 / Kirsi

Kaijonharjun nuokkari,
Kalevalantie 5

”Tuunataan yhdessä”-paja
13.6. klo 11–15 7–12-vuotiaat
Kurssin hinta 5€			
Lisätiedot p. 044 703 8317 / Kirsi

Kaijonharjun nuokkari,
Kalevalantie 5

Santeri Koskela

Sämpylästä on moneksi -kurssi
20.6. klo 11–15 7–12-vuotiaat
Kurssin hinta 5€
Lisätiedot p. 044 703 8317 / Kirsi

Kaijonharjun nuokkari, Kalevalantie 5

Kaijonharju Piknik
Elvi Suonperä

15.6. klo 11–15
7–12-vuotiaat
Piknik-retki kasvitieteelliseen puutarhaan.
Retken hinta 5€
Lisätiedot p. 044 703 8317 / Kirsi

Kaijonharju Piknik
16.6. klo 11–15
13–17-vuotiaat
Piknik-retki kasvitieteelliseen puutarhaan.
Retken hinta 5€
Lisätiedot p. 044 703 8317 / Kirsi
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Sata ja yksi helmeä -askartelupaja
21.6. klo 11–15 7–12-vuotiaat
Kurssin hinta 5€
Lisätiedot p. 044 703 8317 / Kirsi

Kaijonharjun nuokkari, Kalevalantie 5

Romurobottikurssi
6.–7.6. klo 11–15			
Oulunsalon nuokkari, Mäntypellonpolku 10
Maija Pirkola
Rakennetaan oma romurobotti kierrätysmateriaaleista. Voit tuoda mukanasi myös
itse keräämääsi materiaalia robottiasi varten.
Kurssimaksu 10€ (sisältää välipalan). Mukaan mahtuu 10 kurssilaista.
Lisätiedot p. 050 388 6994 / Anna

Pikkuleipurikurssi
13.6. klo 11–15			
Oulunsalon nuokkari, Mäntypellonpolku 10
Maija Pirkola
Kurssilla leivotaan jotain suolaista ja makeaa.
Kurssimaksu 5€, mukaan mahtuu 10 kurssilaista.
Lisätiedot p. 050 388 6994 / Anna

Örkki-Öttis-askartelukurssi
14.6. klo 11–15 			
Oulunsalon nuokkari,
				
Mäntypellonpolku 10
Askarrellaan Örkki-Öttinen ja hänen kotipesänsä kenkälaatikkoon. Materiaalina käytetään mm. luonnonmateriaaleja.
Kurssimaksu 5€ (sisältää välipalan).
Mukaan mahtuu 10 kurssilaista.
Lisätiedot p. 050 388
6994 / Anna
Nanna Tuorila

Taikuri-kurssi

Nanna Tuorila

15.6. klo 11–15 			
Oulunsalon nuokkari, Mäntypellonpolku 10
Nannalegopalikoilla
Tuorila
Taikatemppuja päivittäisillä välineillä, pelikorteilla, kuminauhoilla,
yms.
Kurssimaksu 10€ (sisältää välipalan). Mukaan mahtuu 10 kurssilaista.
Lisätiedot p. 050 388 6994 / Anna

Pikkuleipurikurssi
20.6. klo 11–15			
Oulunsalon nuokkari, Mäntypellonpolku 10
Kurssilla leivotaan jotain suolaista ja makeaa.
Kurssimaksu 5€, mukaan mahtuu 10 kurssilaista.
Lisätiedot p. 050 388 6994 / Anna
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Askartelukurssi
21.6. klo 11–14 			
Oulunsalon nuokkari,
				
Mäntypellonpolku 10
Kurssilla askarrellaan kesäisiä juttuja.
Kurssimaksu 5€ (sisältää välipalan). Mukaan mahtuu 10 kurssilaista.
Lisätiedot p. 050 388 6994 / Anna

Käden taidot 1 -kurssi
6.6. klo 12–16 7–9-vuotiaille
Rajakylän nuokkari,
				
Ruiskukkatie 4-6
Tykkäätkö askartelusta ja kädentaidoista? Silloin tämä kurssi on juuri
sinua varten. Kurssilla pääset tutustumaan erilaisiin askartelumateriaaleihin. Pääset mm. tekemään oman korun.
Kurssimaksu 5€. Kurssille mahtuu 12 henkilöä. Omat eväät mukaan.
Lisätiedot p. 044 703 8319 / Tarja

Käden taidot 2 -kurssi
8.6. klo 12–16 10–13-vuotiaille
Rajakylän nuokkari, Ruiskukkatie 4-6 Tykkäätkö askartelusta ja kädentaidoista? Silloin tämä kurssi on juuri sinua varten. Kurssilla
Savelii Tcvetkov
pääset tutustumaan erilaisiin askartelumateriaaleihin. Pääset mm. tekemään oman
korun. Kurssimaksu 5€. Kurssille mahtuu 12 henkilöä. Omat eväät mukaan.
Lisätiedot p. 044 703 8319 / Tarja

Neljän tähden päivällinen 1 -kurssi
13.6. klo 11–15 7–9-vuotiaille
Rajakylän
				
nuokkari, Ruiskukkatie 4-6
Kurssilla kokkaillaan yhdessä maukas päivällinen,
joka sisältää alkupalan, pääruuan sekä jälkiruuan.
Kurssimaksu 5€. Kurssille mahtuu 10 henkilöä.
Lisätiedot p. 044 703 8319 / Tarja

Tehtävä mahdollinen
15.6. klo 11–15 10–13-vuotiaille
Rajakylän nuokkari,
				
Ruiskukkatie 4-6
Aivotyöskentelyä Escape room -tyyliin. Päivä sisältää välipalan.
Jaakko Leinonen
Zirkos-planeetan armeija on piilottanut maapallon hallitsijoilta
elintärkeän kaavan, joka tarvitaan elämän ylläpitoon maapallolla.
Pääsetkö sinä armeijasi kanssa nokkeluudellanne saamaan kaavan takaisin…
Kurssimaksu 5€. Kurssille mahtuu 10 henkilöä.
Lisätiedot p. 044 703 8319 / Tarja
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Neljän tähden päivällinen 2 -kurssi
20.6. klo 11–15 10–13-vuotiaille
Rajakylän nuokkari, Ruiskukkatie 4-6
Kurssilla kokkaillaan yhdessä maukas päivällinen, joka sisältää alkupalan, pääruuan
sekä jälkiruuan. Kurssimaksu 5€. Kurssille mahtuu 10 henkilöä.
Lisätiedot p. 044 703 8319 / Tarja

Askarrellaan yhdessä -kurssi
21.6. klo 12–15 7–11-vuotiaille
Rajakylän nuokkari, Ruiskukkatie 4-6
Kurssilla pääset maalaamaan uniikin kassin itsellesi valmiista kangaskassista.
Lisäksi on luvassa muuta kivaa askartelua, myös kierrätysmateriaaleja hyödyntäen.
Kurssimaksu 5€. Omat eväät mukaan.
Lisätiedot p. 044 703 8319 / Tarja

Kakkua kesäpäivään -leivontakurssi
6.6. klo 11–15 alakouluikäiset
Talvikankaan nuokkari, Tuiskutie 10
Opi leipomisen alkeita hauskasti porukassa.
Kurssille mahtuu 10 lasta. Kurssimaksu 5€.
Lisätiedot p. 044 703 8218 / Liisa
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Kiisseliä kippoon -jälkiruokakurssi
8.6. klo 11–15 alakouluikäiset
Talvikankaan nuokkari, Tuiskutie 10
Opi jälkiruokien salat. Kurssille mahtuu 10 lasta. Kurssimaksu 5€.
Lisätiedot p. 044 703 8218 / Liisa

Rakenna luonnon pienet ihmeet -kurssi

Sofia Kilpeläinen

13.6. klo 11–14 alakouluikäiset
Talvikankaan nuokkari, Tuiskutie 10
Rakenna oma Örkkisi luonnon materiaaleista lähimetsässä.
Kurssille mahtuu 15 lasta. Kurssimaksu 5€, sisältää välipalan.
Sofia
Kilpeläinen
Lisätiedot
p. 044 703 8218 / Liisa

Luonnon pienet ihmeet -valokuvauskurssi
14.6. klo 11–14 alakouluikäiset
Talvikankaan nuokkari,
				
Tuiskutie 10
Valokuvausta lähiluonnossa. Oma kamera tai puhelimen
kamera mukaan. Kurssille mahtuu 15 lasta.
Kurssimaksu 5€, sisältää välipalan.
Lisätiedot p. 044 703 8218 / Liisa
Mali Sebert

Kesäolympialaiset-kurssi

20.6. klo 11–14 alakouluikäiset
Talvikankaan nuokkari, Tuiskutie 10
Vietä iltapäivä hauskan liikunnan parissa.
Kurssimaksu 5€, sisältää välipalan. Miro Ruottinen
Lisätiedot p. 044 703 8218 / Liisa

Siiri Sutela

Mali Sebert
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Grillijuhlat-kurssi
21.6. klo 11–15 alakouluikäiset
Talvikankaan nuokkari,
				
Tuiskutie 10
Opi järjestämään grillijuhlat koko porukalle. Kurssille mahtuu 10
lasta. Kurssimaksu 5€, sisältää välipalan.
Lisätiedot p. 044 703 8218 / Liisa

Kesäistä askartelua -kurssi
27.6. klo 11–14 alakouluikäiset
Talvikankaan nuokkari, Tuiskutie 10
Askarrellaan yhdessä ulkona. Kurssille mahtuu 15 lasta.
Kurssimaksu 5€, sisältää välipalan.
Lisätiedot p. 044 703 8218 / Liisa

Tuunaus-kurssi
29.6. klo 11–14 alakouluikäiset
Talvikankaan nuokkari, Tuiskutie 10
Anna vanhoille tavaroillesi uusi elämä.
Kurssille mahtuu 15 lasta. Kurssimaksu 5€, sisältää välipalan.
Lisätiedot p. 044 703 8218 / Liisa

Liikuntaleikkejä-kurssi
3.8. klo 11–14 alakouluikäiset
Talvikankaan nuokkari, Tuiskutie 10
Liikuntaleikkejä ulkona. Kurssille mahtuu 15 lasta.
Kurssimaksu 5€, sisältää välipalan.
Lisätiedot p. 044 703 8218 / Liisa

Varovasti liikenteessä -kurssi
1.8. klo 11–14

alakouluikäiset

Talvikankaan nuokkari, Tuiskutie 10
Koulutie turvalliseksi
yhdessä harjoitellen.
Kurssille mahtuu 15 lasta.
Kurssimaksu 5€, sisältää välipalan.
Lisätiedot p. 044 703 8218 / Liisa
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Retket
Perheretki Kalajoelle
1.–2.8. kouluikäisten lasten 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. 050 388 6994 / Anna

Päivä PowerParkissa
8.8. 8–15-vuotiaat, PowerPark, Alahärmä
Päiväretki vauhdikkaaseen Alahärmän PowerParkiin.
Retken hinta sisältää kuljetuksen, vakuutuksen ja välipalan paluumatkalla. Osallistuja maksaa rannekkeen tai sisäänpääsyn alueelle ja erilliset laiteliput paikan päällä itse. 8–12-vuotiaalla pitää olla huoltaja/aikuinen mukana. Mukaan mahtuu 50 retkeläistä. Retken hinta 15€.
Lisätiedot p. 044 703 8244 / Maarit
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KOODAAMAAN
KESÄLOMALLA!
Kodarit ja Suomen
koodikoulu järjestävät
peli- ja koodausteemaisia kesäleirejä
lapsille ja nuorille.
Tervetuloa yhdistämään
hupi ja hyöty kokeneiden ohjaajien johdolla!

Leirit järjestetään Oulussa
viikoilla 23, 24, 26 ja 31
ma–pe klo 9–16.
Hinta 230 € / oppilas,
sis. lounas ja välipala
Ilmoittautuminen

Kodarit.fi/kesaleirit

KOODAUSOPETUSTA
IHAN
KAIKILLE!
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OULUN KÄRPÄT 46 RY JÄRJESTÄÄ
Lassen Kiekkoleiri 6 – 10 -vuotiaille Linnanmaalla 5.-9.6.2017
Lasse Kukkosen isännöimällä leirillä päätavoitteena on tarjota positiivinen
leirikokemus tytöille ja pojille. Leirillä vierailee Lassen pelikavereita vuosien varrelta. Hinta 260€ sisältää kaksi jääharjoitusta, oheisharjoitukset, lounaan ja välipalan päivittäin.
Lasten liikuntaleiri 6 – 9 -vuotiaille Raksilassa 5.6.-9.6.2017
Leirillä pidetään hauskaa liikkuen ja tutustuen eri lajeihin. Aikaisempaa urheilutaustaa ei tarvita! Leiri joka päivä 9:00 – 15:00. Leirin hinta on 70€ sisältäen vakuutuksen, lounaan ja mukavaa tekemistä joka päivä.
Lasten pelileiri 9 – 13 -vuotiaille Raksilassa 12.6.-14.6.2017
Leirillä pelataan eri pallopelejä. Leiri joka päivä 9:00 – 15:00. Leirin hinta on
50€ sisältäen vakuutuksen, liikunnan riemua ja lounaan joka päivä.
Kaikille leireille ilmoittautumiset:
www.oulunkarpat46.fi
Lisätietoja 08-335 003 tai toimisto@oulunkarpat46.fi

18

Liikuntapalveluiden
kesäkurssit
Liikuntapalveluiden kursseille ja leireille ilmoittautuminen sähköisesti ke 10.5. 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 26.4.2017 klo 8.00 alkaen sekä Oulun ja Raatin uimahallin uimakouluihin ja vesiliikuntakursseihin ilmoittautuminen
17.5.2017 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.
Maija Pirkola

Maija Pirkola
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Lasten ja nuorten kesäkurssit 7–18 v.
Futiskurssi

kurssi 1 5.–9.6. ma–pe klo 9.30–10.30
Talvikankaan koulun kenttä
kurssi 2 5.–9.6. ma–pe klo 11–12
Pöllönkankaan kenttä
kurssi 3 5.–9.6. ma–pe klo 13–14
Kaakkurin kenttä
kurssi 4 5.–9.6. ma–pe klo 14.30–15.30
Metsokankaan koulun kenttä
Kurssin hinta 20 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

7–10 v.
7–10 v.
7–10 v.
7–10 v.

Salibandy

kurssi 1 5.–9.6.
ma–pe klo 10–12
Raatin liikuntakeskus
kurssi 2 5.–9.6.
ma–pe klo 13–15
Raatin liikuntakeskus
Kurssin hinta 20 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

7–9 v.
10–12 v.

Tanssikurssi

kurssi 1 5.–9.6. ma–pe klo 13–14.30
Oulun uimahallin liikuntasali 7–15 v.
kurssi 2 12.–16.6. ma–pe klo 13–14.30
Oulun uimahallin liikuntasali 7–15 v.
Tanssikurssilla tutustutaan eri tanssilajeihin sekä harjoitellaan oman kehon hallintaa.
Tule mukaan, niin tanssitaan kesäloma käyntiin!
Kurssin hinta 20 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

Skeittikurssi

kurssi 1 5.–9.6. ma–pe klo 9–11
Hovisuon skeittialue
kurssi 2 5.–9.6. ma–pe klo 12–14
Hovisuon skeittialue
Kurssille mahtuu mukaan 30 ensimmäistä!
Lisätietoja: p. 044 703 8015 (ma-pe klo 8-16)
Kurssin hinta 20 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

7–10 v.
10–15 v.

Tennistä ja jalkapalloa
5.–9.6.
ma–pe klo 9–11 		
Lintulan urheilukeskus
5.–9.6.
ma–pe klo 13–15
Lintulan urheilukeskus
Voit ottaa mukaan oman mailan ja aurinkosuojaksi lippalakin.
Muistathan myös juomisen.
Kurssin hinta 20 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

7–12 v.
13–18 v.
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Maija Pirkola

Sulkapallo
12.–16.6. ma–pe klo 9.30–11.30
Linnanmaan liikuntahalli
7–10 v.
12.–16.6. ma–pe klo 13.00–15.00
Linnanmaan liikuntahalli
11–14 v.
Kurssilla pelataan sulkapalloa ja muita pelejä, käydään temppuilemassa telinevoimistelualueella ja tehdään muutakin mukavaa sisätiloissa Linnanmaan
liikuntahallissa.
Kurssin hinta 20 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.
Maija Pirkola

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

kurssi 1 12.–16.6. ma–pe klo 9.30–11
Ritaharjun koulun kenttä
7–12 v.
kurssi 2 19.–22.6. ma–to klo 9.30–11
Talvikkipuiston urheilukeskus 7–12 v.
Kurssin hinta 20 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

Tenniskurssi

kurssi 1 19.6.–22.6. ma–pe 10–12 Jatulin tenniskentät, Haukipudas
7–10 v.
kurssi 2 19.6.–22.6. ma–pe 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.
Kurssin hinta 20 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.
Lisätietoja p. 050 430 4126/Pasi Markuksela.
Nanna Tuorila

Nanna Tuorila

Nanna Tuorila
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Fiilisleirit

Fiilisleiri 1
5.–9.6. ma–pe 		
Oulun uimahalli
8–11 v.
Fiilisleiri 2
12.–16.6. ma–pe 		
Oulun uimahalli
8–11 v.
Fiilisleiri 3
19.–22.6. ma–to 		
Oulun 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 (ma–pe klo 8–16).
Leirimaksu 50 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

Liikuntaleirit

Liikuntaleiri 1 5.–9.6. ma–pe 		
Jatuli
7–13 v.
Liikuntaleiri 2 12.–16.6. ma–pe 		
Jatuli
7–13 v.
Liikuntaleireillä harrastetaan monipuolista liikuntaa Jatulissa ja sen lähiympäristössä.
Kauppila
Liikuntaleiri 1:n pääpaino on yksilölajeissa ja liikuntaleiri 2:n pääpainoMilla
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.

Perheliikuntapäivät 26.–30.6.2017
Maksuttomilla perheliikuntapäivillä liikutaan,
pelaillaan ja leikitään Jatulissa ja sen lähiympäristössä.
Mukana mm. tennistä, jalkapalloa, frisbeegolffia, sulkapalloa, salibandya ja kiipeilyä.
Toiminta ma-pe klo 10-14, kokoontuminen
joka päivä klo 10 Jatulin aulaan.
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja: p. 050 430 4126/Pasi Markuksela.

Aida Säkkinen

Anton Luosujärvi
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Ratsastuskurssit
Oulun kaupungin liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä Alarmi Stablesin kanssa ratsastuskursseja Haukiputaalla. Jokaisesta kurssista tulee ilmoittautumisen jälkeen
kurssikirje kotiin, jossa kerrotaan tarkemmin kurssista.
Sitovat ilmoittautumiset kurssille viimeistään pe 26.5.2017:
p. 050 390 0059/Tuija Kemppainen tai p. 040 7594 502/Jutta Pekkala.

Hevoshullun ratsastuskurssit
5.–8.6.
ma-to
klo 8.30-15.00
12.–15.6. ma-to
klo 8.30-15.00
7.– 8.8.
ma-ti
klo 8.30-15.00
Kurssi sisältää tason mukaan monipuolista ratsastusta ja tehokasta opetusta, unohtamatta kuitenkaan mukavaa tallielämää ja hevosten kanssa touhuilua. Kurssiin sisältyy lämmin ruoka päivittäin ja kurssilaiset ovat vakuutettuja. Kahden päivän kurssi
maksaa 70 € ja neljän päivän kurssi 110 €.
Sitovat ilmoittautumiset kurssille viimeistään pe 26.5.2017:
p. 050 390 0059/Tuija Kemppainen tai p. 040 7594 502/Jutta Pekkala.
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Ratsastuskurssi
19.–20.6. ma-ti
klo 8.30-15.00
Ratsastusleikkikurssi sisältää ratsastusleikkejä, poni-/hevosagilityä ja hevosten hoitoa. Lisäksi touhuilemme kaikkea kivaa tallilla sekä hevosten että muiden tallieläinten kanssa. Kurssiin sisältyy lämmin ruoka päivittäin ja kurssilaiset ovat vakuutettuja.
Kurssi maksaa 70 €. Sitovat ilmoittautumiset kurssille viimeistään pe 26.5.2017:
p. 050 390 0059/Tuija Kemppainen tai p. 040 7594 502/Jutta Pekkala.

Kepparipäivä
Pe 9.6.
klo 8.30–15.00
Uutuutena tänä vuonna Kepparipäivä! Keppareiden leiripäivä sisältää valmennustunteja, maastoa ja halukkaille kilpailut. Päivän aikana pääsemme rapsuttelemaan
myös oikeita heppoja. Kurssiin sisältyy lämmin ruoka ja kurssilaiset ovat vakuutettuja. Päivän hinta on 30€. Sitovat ilmoittautumiset kurssille viimeistään pe 26.5.2017:
p. 050 390 0059/Tuija Kemppainen tai p. 040 7594 502/Jutta Pekkala.

Erityisryhmien ratsastuskurssi
21. –22.6. klo 9–12 ja klo 12.30–15.30
Oulun kaupungin liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä ratsastusterapeutti ja vammaisratsastuksenohjaaja Jutta Pekkalan kanssa erityisryhmille ratsastuskurssin
Haukiputaalla. Kurssilla ratsastetaan, hoidetaan eläimiä ja kokeillaan erilaisia kesäliikuntamuotoja. Kurssi sisältää lämpimän ruuan päivittäin ja kurssilaiset ovat vakuutettuja.
Sitovat ilmoittautumiset kurssille viimeistään pe 9.6.2017. Hinta 75 €.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset p. 050 390 0059/Tuija Kemppainen tai
p. 040 759 4502/Jutta Pekkala.
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Kesäuimakoulut ja -kurssit
Kesäuimakoulut 2017 järjestetään Haukiputaan Vesi-Jatulissa, Oulun uimahallissa
sekä Raatin uimahallissa 8.5–25.8. 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 26.4. klo 8.00 alkaen
osoitteessa www.ouka.fi/liikunta.
• Oulun ja Raatin uimahallien uimakouluihin ja vesiliikuntakursseihin ilmoittautuminen sähköisesti 17.5. 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
10 kertaa
5 kertaa

20 €
25 €
50 €
35 €
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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.

Nanna Tuorila

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

Alkeisuimakoulu 7–10 v.
Kesto: 5 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
5.–9.6. klo 11.30 6–8 v.
klo 13.00 9–10 v.
klo 14.30 11–12 v.
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 17.5.
klo 8.00 alkaen osoitteessa www.ouka.fi/liikunta.
Kurssin hinta 20 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.
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Vesipallokurssi
5.–9.6.

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 17.5. klo 8.00 alkaen osoitteessa www.ouka.fi/liikunta.
Lisätietoja p. 044 703 8104. Kurssin hinta 20 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

Junior lifesaver -kurssi
12.6.–16.6. 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 17.5. klo 8.00 alkaen osoitteessa www.ouka.fi/liikunta
Lisätietoja p. 044 703 8104
Kurssin hinta on 40 €, lisätietoa kohdasta maksuohje.

Alisa Kanshieva
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Rantavalvonta Tuiran uimarannalla
Oulun kaupungin liikuntapalvelut järjestää
rantavalvontaa Tuiran uimarannalla 26.6.–6.8.2017.
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.
Mali Sebert

Mali Sebert

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
29.5.–21.6. ja 3.8.–31.8. keskiviikkoisin klo 14.30–16
		
27.6..–29.8.
tiistaisin klo 15–16
		
29.5.–22.6 ja 1.8.–31.8 tiistaisin ja torstaisin klo 14–16
		

Oulun uimahallin
kuntosali
Raatin uimahallin
kuntosali
Jatulin kuntosali
Haukipudas

29.5.–21.6. ja 3.8.–31.8. keskiviikkoisin klo 15–17
26.6.–1.9.
perjantaisin klo 15–17
29.5.–22.6 ja 1.8.–31.8. tiistaisin ja torstaisin klo 14–16

Oulun uimahalli
Raatin uimahalli
Vesi-Jatuli

Uinti

Katso tarkemmin kesän 2017 toiminta Action-liikunnan Facebook-sivuilta osoitteesta: www.facebook.com/OulunActionLiikunta

Citydancen huippusuositut

lasten tanssileirit
kesällä 2017!
Show&Disco 7-12 v
Hoppi&Breikki 7-12 v

Liikunnan riemua ja mukavaa
tekemistä koko päiväksi.
Vain kaksi leiriä!
Leiri I: 5.–9.6.
Leiri II: 12.–16.6.
Hinta 240,– / leiri (sis. tanssitunnit ja muun ohjelman, huippuopet, ruokailut,
vierailut SuperParkiin, leiridiplomin ja vakuutuksen.
Leirin päätteeksi tanssiesitys!
Ilmoittautumiset 1.4. alkaen www.citydance.fi
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Kulttuuritalo Valveen
kesäkurssit
Arkimaailman kääntöpuolia
Sanataiteellinen kesäkurssi yli 13-vuotiaille
6.–8.6. klo 12–16, Kulttuuritalo Valve
Ympärillämme elää piiloutuneiden tarinoiden verkosto, josta voi kehrätä vaikkapa suloisenkeveitä päiväunia tai painavia painajaisia. Tule kirjomaan tarinoita kaupungeista ja kylistä, joiden kujilla ja takapihoilla kohtaavat uniin kutsutut ja niistä karkotetut hahmot, ja luomaan arkimaailman kääntöpuolia, missä mikä tahansa
on mahdollista. Kurssilla teemme muun muassa kollaaseja, kuvarunoja sekä etsimme kätkeytyneitä tarinoita Unikudelmia-näyttely ja sen teokset inspiraationlähteinämme.
Ilmoittautuminen: 24.4. alkaen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu
Hinta: 40 €
Lisätietoja: kurssin ohjaaja Minna Mikkonen, p. 044 347 2066

Kujeilevat sanat
Sanataiteellinen kesäkurssi 9–12-vuotiaille
6.–8.6. klo 9–15, Kiimingin Syke-talolla
Tervetuloa kujeilemaan kirjallisuuden, kirjoittamisen ja yhdessä tekemisen pariin Syke-talon kirjastolle. Kolmen päivän kurssilla sukelletaan sanataiteen syövereihin ja
loikataan lukemisen lumottuun maahan. Tutustutaan yhdessä kirjallisuuteen ja sanataiteeseen monipuolisesti, vaihtelevista vinkkeleistä, leikin ja kirjoittamisen kikoin
– kaikilla aisteilla, sisällä ja ulkona!
Ilmoittautuminen: 24.4. alkaen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu
Hinta: 40 €
Huom! Kesäleiri toteutetaan, mikäli osallistujia ilmoittautuu vähintään kahdeksan.
Osallistujille lähetetään kirje ennen leirin alkua.
Lisätietoja: kurssin ohjaajat Ainokaisa Veteläinen, p. 050 3722228 ja
Mari Hakala, p. 0400 495017
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Uniretkiä ja painajaispolkuja
Sanataiteellinen kesäkurssi 9–12-vuotiaille
7.–9.6. klo 9–15, Kulttuuritalo Valve
Unissa voi tapahtua mitä vain: yhtäkkiä voi ymmärtää kummallista kieltä, saada puhelun Nukkumatilta tai löytää puun alta reitin toiseen maailmaan. Uniretkiä ja painajaispolkuja -kesäkurssi
on sanataiteellinen tutkimusmatka uniin, unelmiin ja fantasiamaailmoihin. Kesäkurssin kotikolo on Unikudelmia-näyttely, jossa pääsee leijailemaan Hulihopperilla Haaverantaan kuulemaan
ja keksimään hauskoja unia ja tutkimaan kiinnostavaa unien kirjastoa. Matka voi viedä myös Aaverantaan, jossa vastassa ovat yöajan pahimmat
painajaiset. Sanoja, tarinoidenaiheita ja runojalkoja metsästetään Unikudelmien lisäksi myös
muualta Valveelta ja ulkoa puistoista. Sanataideleiri on tarkoitettu kaikille, jotka tykkäävät kirjoista ja kirjoittamisesta.
Ilmoittautuminen: 24.4. alkaen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu
Hinta: 40 €
Lisätietoja: Valveen sanataidekoulun vastuuopettajat Anna Anttonen ja Kati Inkala,
etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Mahdottomuuksien sanataideleiri
9–12-vuotiaille 14.–16.6. klo 9–15, Oulunsalon kirjasto
Ihmiselle on mahdotonta uida valtameren yli. Mutta tarinassa niin voi tehdä. Oulunsalon kirjastossa tutkimme mahdollisia mahdottomuuksia, hulluttelemme kielellä ja kirjoitamme tekstejä, jotka ovat outoja kuin unet. Pinoa sanoista maailma. Astu sisään.
Ilmoittautuminen: 24.4. alkaen www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu
Hinta: 40 €
Huom! Kesäleiri toteutetaan, mikäli osallistujia ilmoittautuu vähintään kahdeksan.
Osallistujille lähetetään kirje ennen leirin alkua.
Lisätietoja: kurssin ohjaaja Timo Harju, p. 040 860 1657
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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!

Aku Panttila

Ajankohta:
Animoi! 1: 5.–8.6., ma–to klo 10–14 Martinniemen koulu, 7–9-vuotiaat
Animoi! 2: 12.–15.6., ma–to klo 10–14, Kulttuuritalo Valve, 7–9-vuotiaat
Animoi! 3: 19.–22.6., ma–to klo 10–14, Kulttuuritalo Valve, 10–12-vuotiaat
Animoi! 4: 26.–29.6., ma–to klo 10–14, Kulttuuritalo Valve, 10–12-vuotiaat
Huom! Aamuisin Valveen Animoi-leireillä (Animoi! 2–4) klo 9-10 on leiriläisille
tarjolla vapaaehtoinen leffaklubi, jossa katsotaan elokuvia. Animaatiota tehdään
klo 10–14.
Paikat:
Martinniemen koulu, Jokisuuntie 1, 90850 Oulu
Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
Ilmoittautuminen: 24.4. alkaen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu
Hinta: 40 €

Elvi Suonperä

Santeri
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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. Kurssin elokuvantekijävieraana on elokuvia
ja televisiosarjoja käsikirjoittanut Pekka Lehtosaari (Pahat pojat, Vares, Dark Floors).
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: 5.–9.6. ma–pe klo 10–16 (Huom! Kuvaukset saatetaan tehdä käsikirjoituksesta riippuen myös muuna ajankohtana.)
Paikka: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
Ilmoittautuminen: 18.4. alkaen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu
Hinta: 50 €

SUPERCAMPS
2017-KESÄLEIRIT
7–12-VUOTIAILLE
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Kesän mielenkiintoisin leirisetti sisältää liikuntaa, temppuja,
hyppyjä ja hikoilua rennossa porukassa – samalla opitaan uusia
taitoja. Jokainen leiriläinen saa kuukausikortin SuperParkiin,
superkivaa riittää vielä leirin jälkeenkin!
LEIRIN HINTA: 259 EUROA, SISÄLTÄÄ
ohjatun 5 päivän ohjelman klo 9-16
lounaan ja välipalan päivittäin
leiripaidan
kuukausikortin, jolla pääset itsenäisesti liikkumaan
SuperParkissa vaikka joka päivä koko leirikuukauden ajan!
ILMOITTAUTUMINEN LEIREILLE
ALKAA MA 20.3.2017
www.superpark.fi/supercamps
You are made to move | SuperPark Oulu | Tyrnäväntie 16, 90400 Oulu | SuperPark.fi
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Museo- ja tiedekeskus Luupin
kesätoiminta
Tietomaan leirikesä
Tiedekeskus Tietomaan kesäleirit tarjoavat jälleen mielenkiintoista ja ehkä hieman toisenlaista tekemistä kesäloman ohjelmaan.
Kesän ohjelmistossa on tietenkin jo perinteikkäitä Tietomaa- ja
Tiedeleirejä sekä Dragsters-leiri. Lisäksi yksi leiriviikko vietetään
elektroniikan merkeissä.
Leiripassilla Tiedekeskus Tietomaa on kaikkine laitteineen leiriläisten käytössä aamusta iltaan aukioloaikojen puitteissa. Ohjelmassa
on päivittäin lounastauko ja leiripakettiin on mahdollista sisällyttää monipuolinen lounas.

Saveli

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

5.–9.6.
12.–16.6.
19.–22.6.
26.–30.6.

ma–pe klo 8.00–12.00
ma–pe klo 8.00–12.00
ma–to klo 12.30–17.00
ma–pe klo 8.00–12.00

Tiedeleirit 10–13-vuotiaille

Tiedeleiri 1
5.–9.6.
ma–pe klo 12.30–16.30
Tiedeleiri 2
19.–22.6. ma–to klo 8.00–12.30
Tiedeleiri 3
26.–30.6. ma–pe klo 12.30–16.30
Leirin hinta 90 € ilman lounasta, 120 € lounaan kanssa.
Juhannusviikolla (vko 25) 75 €/99 €

Jaakko Leinonen
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Dragsters-leiri 10–13-vuotiaille
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 hienolla F1 in Schools
-ratalaitteistolla. Nopeimpien autojen tekijät palkitaan.
Leiriläiset saavat valmistamansa auton mukaansa.
Dragsters-leiri 1 12.–16.6. ma–pe klo 12.30–16.30
Leirin hinta 105 € ilman lounasta, 135 € lounaan kanssa

Elektroniikkaleiri 9–13-vuotiaille
Leirillä tehdään oikeilla komponenteilla uskomattomia laitteita. Leirillä tulevat tutuiksi niin erilaiset komponentit kuin näiden merkitys laitteiden toiminnalle. Tietokoneen koodia muuttamalla tehdään omia toimintoja. Sensoreilla saadaan laitteisto
reagoimaan lämpötilaan, asentoon ja valon määrään. Leirillä rakennetaan Arduinopaketeilla mm. raketin mittaristo ja luodaan musiikkia liikkeentunnistuksella. Leirin
vetäjänä toimii KoodiOulun Petteri.
Elektroniikkaleiri 1
31.7.–4.8. ma–pe klo 10.00–14.00
Leirin hinta 105 € ilman lounasta, 135 € lounaan kanssa

Maksut 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 2.5. 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 p. 044 703 1348, www.tietomaa.fi
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Kierikin lastenkesä
Yleisökaivaukset
1.–31.7. ti–la klo 12–17
Kaivauspaikalla ammattiarkeologi opastaa oikean kaivaustekniikan.
Aikuiset kaivajat saavat mukaansa kaivausohjevihkosen ja lapset kunniakirjan osallistumisestaan.
Ohjelma soveltuu yli 7-vuotiaille, mutta alle kymmenen vuoden ikäiset lapset pääsevät osallistumaan vain aikuisen kanssa. Kesto 3–5 tuntia.
Kivikauden kylässä voi kokeilla esimerkiksi kiviesineiden valmistusta sekä muinaisjousella ampumista.
Hinta: 15/12/9 €

Kierikin muinaismarkkinat 29.–30.7.
Kierikin koko perheen muinaismarkkinat jälleen ensi kesänä.
Muinaismusiikkia, teatteria, työpajoja ja miekkailua. Lauantaina myös luentoja.
Tervetuloa elävään kivikauteen!
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Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulun taidemuseo ja
Turkansaaren ulkomuseo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Avoinna ti–pe 9–16, la–su 10–17 (6.6.–27.8. ti–su 10–17)
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy.

Oulun taidemuseo
Avoinna ti–su 10–17
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy.

Turkansaaren ulkomuseo
Avoinna päivittäin klo 10–18 (5.6.–22.6. klo 10–17, 14.8.–31.8. klo 10–17)
Alle 18-vuotiailla vapaa pääsy.
23.6. 16–22 Juhannusaaton iltamissa on paljon ohjelmaa lapsille ja nuorille
20.–23.7. Maalla on mukavaa -viikko lapsille

Kesätoimintaa lapsille
Haukiputaan Heitto järjestää kesätoimintaa 6 - 14 vuotiaille lapsille
Heiton talolla, Törmäntie 15
5.6. - 30.6.2017 välisellä ajalla maanantaista perjantaihin.
Klo 10.00 – 15.00. (Ei PE 23.6.)
Toimintaa laidasta laitaa, salibandya, lentopalloa, sulkapalloa, jumppaa,
uintia jne.
Sateen sattuessa olemme sisätiloissa.
Viikkohinta: jäsenet 30€, ei jäsenet 40€.
sisältää: ohjatun toiminnan, välipalan ja vakuutuksen
Lisätietoja leiristä antaa:
Hannu Saikanmäki
hannu.saikanmaki(at)haukiputaanheitto.fi
044 - 239 2070
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Kesähinnat!
Kesän Aktiviteettipaketti sisältää
NHLODLOXQELOMDUGLQMDUDWDJROĆQ

10

€

/2h henkilö

Valitse itse lajisi tai kokeile vaikka kaikkia!
-Aktiviteettipaketin minimikoko on 2 henkilöä/ keilarata.
-Kenkävuokra keilailussa 2 €/henkilö.
-Kampanja voimassa 1.6.-13.8.2017.

Tutustu perhe-,
yritys- ja synttäripaketteihin nettisivuillamme!

Lupa kaataa.
Keilaus | Biljardi | Ratagolf | Ravintola | Sauna | Darts | Kabinetit
Olemme kesällä avoinna joka päivä klo 12.00-20.00
,VRNDWX28/8__ZZZRXOXQNHLODKDOOLĆ
Kiinteä verkko 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkaviestinverkko 8,35 snt/puhelu + 7,17 snt/min.
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LASTEN KESÄFIILISKURSSIT
Taikomon kesäkurssi 7-10v
ma-pe 5-9.6.2017
klo 08.30 - 11.30 & 12.30 - 15.30
ma-pe 12-16.6.2017
klo 08.30 - 11.30 & 12.30 - 15.30

Lasten akrobatia 7-10v

Lasten dance mix 7-10v

ma 19.6.2017 klo 10.00 - 12.00

ti 20.6.2017 klo 10.00 - 12.00

ke 21.6.2017 klo 10.00 - 12.00
Taikomon kesäkurssilla liikutaan ja leikitään, temppuillaan ja pidetään hauskaa. Voit tulla mukaan aamu- tai iltapäiväkursille tai osallistua molempiin,
jolloin pidämme välillä tunnin ruokatauon.
Lasten akrobatiakurssilla liikumme leikin ja hauskojen harjoitteiden kautta
eri tavoin. Lapsi oppii motorisia taitoja ja käyttämään omaa kehoaan monipuolisesti. Kurssilla käytetään myös välineitä kuten tanko, trapetsi, tasapainotyynyt, trapetsi-rengas jne. Lapsi saa tuntemuksia eri asennoissa olemisesta
ja tämän vuoksi kehon hahmottaminen parantuu.
Dance mix -tunnilla tehdään helppoja askelsarjakuvioita disco-, show- ja
lattarimusiikin tahtiin. Tunnilla pääasiana on iloinen yhdessäolo ja tanssin
tuomat positiiviset kokemukset.

Hinnat:
Kesäkurssi aamu- tai iltapäiväryhmä 79€/vko.
Osallistuessasi molempiin hinta 159€/vko sis. lämpimän lounaan.
Lasten akrobatia 15€/2h
Lasten dance mix 15€/2h
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset yhdelle tai useammalle kurssille: kata@hyvanolontaikomo.fi
Lue lisää www.hyvanolontaikomo.fi
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Oulu-opiston taidekoulun
taideleirit
Ilmoittautuminen kurssinumerolla www.ouluopisto.fi tai p. 050 410 3554,
p. 050 410 4010 ja p. 050 388 6988 tai kurssin alla olevien suorien ilmoittautumislinkkien kautta.

1103900 Leikkipuistoagentit
6–7 v.
Oulu
12.–16.6 ma–pe klo 10–13.
Ohj. Pia Leppänen-Keränen. Kierretään Oulun keskustan leikkipuistoja, 1 puisto/päivä. Liikutaan, leikitään ja pelataan yms. Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 45 €. Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=19957
1103920 Lasten kuvataiteen kesäkurssi
7–12 v. Haukipudas
6.–9.6. ma–pe klo 10–14 		
Jatuli, Jokelantie 20
Ohj. Pia Leppänen-Keränen. Monipuolisia kuvataidetehtäviä; maalausta, taidegrafiikkaa, piirtämistä. Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 108 €.
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=19954
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1103935 Lasten elokuva-animaatiokesä
7–12 v. 		
12.–16.6.2017 ma–pe klo 10–14 			
Ohj. Silja Korhonen. Kuvataan yhdessä lasten itse keksimä
lyhytelokuva, joka sisältää animaatiota.
Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 108 €
Ilmoittautumislinkki:

Haukipudas
Jatuli Jokelantie 20

https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=19931

1103930 Lasten kuvataiteen kesäkurssi
7–12 v. 		 Jääli
5.–9.6.2017 ma–pe klo 10-14 			 Jäälin koulu,
						 Rivitie 11
Ohj. Silja Korhonen. Monipuolisia kuvataidetehtäviä.
Maalausta, taidegrafiikkaa, piirtämistä. Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 108 €
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=19930
1103940 Lasten kuvis ja kässä -kesäkurssi 7–12 v. Oulu
12.–16.6. ma–pe klo 10–14 		
Pohjankartano
					Suvantokatu 1
Ohj. Paula Moisala. Monipuolisia kuvataide- ja käsityötehtäviä sekä askartelua.
Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 108 €.
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=20687
1104905 Lasten kädentaitopaja
7−12 v. Haukipudas
5.–9.6. ma-pe klo 10−14 		
Opisto, Keskuskuja 3
Ohj. Ira Parkkisenniemi. Mukavaa kesäistä tekemistä loman alkuun kädentaitopajassa! Painetaan ja värjätään kangasta, huovutetaan villaa, muotoillaan paperimassaa
ja käytetään luonnonmateriaaleja. Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 60 €.
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=19190
1104906 Lasten kädentaitopaja
7−12 v. Kello
5.–9.6. ma−pe klo 10−14 		
Kellon koulu, Kylätie 6
Ohj. Päivi Kuoppala. Mukavaa kesäistä tekemistä loman alkuun kädentaitoleirillä!
Painetaan ja värjätään kangasta, huovutetaan villaa, muotoillaan paperimassaa ja
käytetään luonnonmateriaaleja. Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 60 €.
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=19191
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1104907 Lasten kädentaitopaja
7−12 v. Haukipudas
12.–16.6. ma−pe klo 10−14 		
Opisto, Keskuskuja 3
Ohj. Päivi Kuoppala. Mukavaa kesäistä tekemistä loman alkuun kädentaitoleirillä!
Painetaan ja värjätään kangasta, huovutetaan villaa, muotoillaan paperimassaa ja
käytetään luonnonmateriaaleja. Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 60 €.
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=19192
1104909 Lasten kesäkudonta
8−12 v. Oulu
5.–9.6. ma−pe klo 10−14 		
Kansankatu 53
Ohj. Hilppa Isola. Tule suunnittelemaan ja kutomaan kangaspuilla pieni matto, tyyny, kassi tai jokin muu tekstiili. Siitä alkaa kesämieli. Kurssimaksuun sisältyy materiaalikulut. Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 60 €.
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=19194
1104910 Lasten kesäkudonta
8−12 v. Oulu
12.–16.6. ma−pe klo 10−14 		
Kansankatu 53
Ohj. Ira Parkkisenniemi. Tule suunnittelemaan ja kutomaan kangaspuilla pieni matto, tyyny, kassi tai jokin muu tekstiili. Siitä alkaa kesämieli. Kurssimaksuun sisältyy
materiaalikulut. Omat eväät mukaan. Kurssimaksu 60 €.
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=19193
1104911 Kässäleiri koululaisille 		
Oulunsalo
5.–9.6.2017 ma–pe klo 10–12.30 		
Kirkonkylän koulu
Ohj. Paula Moisala. Ompelua, kankaankuviointia, askartelua - monenlaista käsillä tekemistä. Materiaali sisältyy kurssimaksuun. Kurssimaksu 65 €.
Ilmoittautumislinkki: https://opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=20689
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Muiden toimijoiden
kesätoimintaa
Oulun Pyrinnön Telinevoimistelun kesäkurssit
Telinevoimistelukurssit on suunnattu eri-ikäisille voimistelijoille.
Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin Oulun Pyrinnön nettisivuille.
Kesäkurssit toteutetaan Toppilan Liikuntatalolla.
5.–9.6.
Temppujumppa
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu

klo 17.00–17.45
klo 17.45–18.45
klo 18.45–20.15

2–3-vuotiaat
02–04 syntyneet tytöt, aloittelevat
aikuiset, jatkavat

12.–16.6.
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu

klo 16.00–17.00
klo 17.00–17.45
klo 17.45–18.45
klo 18.45–19.45

04–05 syntyneet tytöt, jatkavat
12–13 syntyneet, jatkavat
09–11 syntyneet, sekaryhmä
07–08 syntyneet tytöt, aloittelevat

19.–22.6.
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu

klo 16.00–17.00
klo 17.00–18.00
klo 18.00–19.00
klo 19.00–20.00

06–08 syntyneet pojat
10–11 syntyneet, sekaryhmä
06–08 syntyneet tytöt, jatkavat
03–05 syntyneet tytöt, aloittelevat

klo 10.00–10.45
klo 10.45–11.45
klo 11.45–12.45
klo 12.45–13.45
aika ilmoitetaan
myöhemmin 		
aika ilmoitetaan
myöhemmin 		

2–3-vuotiaat
07–08 syntyneet tytöt, aloittelevat
02–04 syntyneet tytöt, jatkavat
00–02 syntyneet tytöt, jatkavat

26.6.–30.6.
Temppujumppa
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu
Team Gym
Team Gym

7–9-vuotiaat tytöt, aloittelevat
10–13-vuotiaat tytöt, aloittelevat
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31.7.–4.8.
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu
Aikuiset

klo 16.30–17.15
klo 17.15–18.15
klo 18.15–19.15
klo 19.15–20.45

11–13 syntyneet, sekaryhmä
07–09 syntyneet pojat, aloittelevat
07–08 syntyneet tytöt, jatkavat
jatkavat

Hinnat:
Maanantaista perjantaihin

Maanantaista torstaihin

60 minuutin jumppa
52 €
45 minuutin jumppa
42 €
Temppujumppa 45 min. 37 €

60 minuutin jumppa
42 €
45 minuutin jumppa
34 €
temppujumppa 45 min. 30 €
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Oulun Pyrinnön yleisurheilun kesätoimintaa
Tiistaikisat 2000–2011 syntyneille
Tiistaikisat ovat Pyrinnön perinteiset kaikille avoimet yleisurheilu-kilpailut. Lajit vaihtelevat päivittäin, joten jokainen kisa-ilta on erilainen! Sarjat muodostuvat yleisurheilulle tunnusomaisesti niin, että aina kaksi ikävuotta on samassa sarjassa. Kilpailut
ovat valtakunnallisesti tilastokelpoiset, joten jokaisella osallistujalla pitää olla voimassa SUL:n kilpailulisenssi vuodelle 2017. Lisenssin saa helposti hankittua olemalla
yhteydessä joko Oulun Pyrintöön tai oman kotikunnan yleisurheiluseuraan.
Tiistaikisa 1
30.5. klo 18–21
Raatin Stadion
Tiistaikisa 2
6.6. klo 18–21
Raatin Stadion
Tiistaikisa 3
11.7. klo 18–21
Raatin Stadion
Tiistaikisa 4
25.7. klo 18–21
Heinäpään heittoalue
Tiistaikisa 5
29.8. klo 18–21
Raatin Stadion
Lisätiedot osoitteessa http://www.oulunpyrinto.fi/yleisurheilu/kilpailut/
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Seurakisoja lapsille
Oulun Pyrinnön yleisurheilu järjestää alle kouluikäisille lapsille ilmaisia mahdollisuuksia tulla tutustumaan yleisurheiluun. Seurakisat ovat nimeltään Silja Line Seurakisat ja niitä pidetään kerran kuukaudessa huhtikuusta alkaen.
Silja Line maastot 22.4. klo 18–19
			
Silja Line seurakisa 5.5. klo 18–19
Silja Line seurakisa 15.6. klo 18–19
Silja Line seurakisa 21.7. klo 18–19
Silja Line seurakisa 4.8. klo 18–19
Lisätiedot osoitteessa

Seikkailurata maastossa, jossa pääsee
liikkumaan yleisurheilulajien kautta
Raatin Stadionilla lajeja ja ratoja
Raatin Stadionilla lajeja ja ratoja
Raatin Stadionilla lajeja ja ratoja
Raatin Stadionilla lajeja ja ratoja

http://www.oulunpyrinto.fi/yleisurheilu/kilpailut/seurakisat-lapsille/

Oulun Pyrinnön Yleisurheilukoulu
29.5.–17.8.
maanantaisin ja torstaisin klo 17–18
7–15-vuotiaat
Pyrinnöltä löytyy yleisurheilukoulua 7–15-vuotiaille liikunnasta kiinnostuneille. Harjoituksissa tutustutaan kaikkiin yu-lajeihin ja myös erilaisiin harjoittelumuotoihin erilaisissa olosuhteissa mm. juoksuradalla, nurmikentällä, rappusissa tai pehmeillä patjoilla. Pääpaino on peruslajitaidossa eikä aiempaa harrastuneisuutta vaadita.
Hinta on 160 € ja ilmoittautuminen on mahdollista huhtikuusta eteenpäin
Pyrinnön kotisivujen kautta:
http://www.oulunpyrinto.fi/asiointi/lapsille-ja-nuorille/yleisurheilukoulu-7-15-vuotiaat/

Oulun Pyrinnön Yleisurheilukerho alle kouluikäisille
31.5.–16.8.
keskiviikkoisin klo 17–18 ja klo 18–19
4–6-vuotiaat
Oulun Pyrintö järjestää 4–6-vuotiaille lapsille yleisurheilukerhoa, jossa harjoitellaan
yleisurheilun peruslajitaitoja leikin ja erilaisten harjoitteiden avulla. Yleisurheilukerho
on mainio tapa aloittaa mukava ja monipuolinen yleisurheiluharrastus. Pääpaino on
motorisissa perustaidoissa juoksemisessa, hyppäämisessä ja heittämisessä.
Hinta on 95 € ja ilmoittautuminen on mahdollista huhtikuusta eteenpäin
Pyrinnön kotisivujen kautta:
http://www.oulunpyrinto.fi/asiointi/lapsille-ja-nuorille/yleisurheilukerho-4-6-vuotiaat/

Lisätietoja yleisurheilun toiminnoista yleisurheilu@oulunpyrinto.fi tai p. 044 781 2809
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Oulun 4H-yhdistys
Oulun 4H-yhdistys järjestää kesäkuussa päiväleirejä 1.–6.-luokkalaisille Lämsänjärven nuorisotilalla ja Ylikiimingissä. Joka päivään kuuluu ulkoilua, ohjattua sekä vapaata toimintaa ja mukavaa yhdessä oloa. Hyödynnämme ympäröivää luontoa,
teemme pieniä retkiä ja tutustumme ympäristöön. Käytössämme on hyvät sisätilat,
mikäli säät eivät suosi leiriläisiä joka päivä. Leiriohjelma alkaa joka päivä klo 9 ja leiripäivät päättyvät klo 16. Leirihintaan sisältyy lämmin lounas ja välipala.
Leiriläisillä on mahdollisuus myös osallistua Powerpark-retkelle Alahärmään 13.6.
Tarkemmat ohjeistukset retkestä tiedotetaan lähempänä leiriajankohtaa.

Lämsänjärven nuorisotila, Lämsänjärventie 15
Leiri 1 5.–9.6.
Leiri 2 12.–16.6.
Leiri 3 19.–22.6.
Leirin hinta 4H-jäsenille 60€/vko ja muille 75€/vko. Hinta juhannusviikolla
4H-jäsenille 50€/vko ja muille 65€/vko. Leirit myydään viikon paketteina.
Hinta sisältää myös vakuutukset ja materiaalit.
Ylikiiminki, Harjutie 11
Leiri 1 5.–9.6.
Leiri 2 12.–16.6.
Leirin hinta 25€/vko (viikon hinta normaalisti 50€, koulun mentoritoiminta maksaa
puolet osallistumismaksuista). Hinta sisältää myös vakuutukset ja materiaalit.
Ilmoittautuminen leireille alkaa viikolla 16 osoitteessa www.oulu.4h.fi tai
sähköpostilla oulu@4h.fi ja ylikiiminki@4h.fi.
Lisätietoja www.oulu.4h.fi, p. 050 404 0447/ Oulu ja 0400 743 951/Ylikiiminki
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Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto ry
Päiväleiri
5.–22.6. ma–pe klo 8–16
7–9-vuotiaat
Oulunsuun Pirtti, Pirtintie 8
Järjestämme monipuolista tekemistä ja liikkumista päivittäin eri lajien parissa, retkiä
ja muuta mukavaa puuhaa, sisällä ja ulkona. Tarjoamme päivittäin lämpimän ruoan
ja iltapäivällä välipalan. Leirillä työskentelee ammattitaitoisia ohjaajia ja kesätyöntekijöitä. Vakuutus, materiaalit sekä edellä mainitut sisältyvät kaikki leirin hintaan. Leirille mahtuu mukaan 30 lasta. Päiväleirin hinta (14 päivää) on 195€.
Sitovat ilmoittautumiset 15. toukokuuta mennessä,
sähköpostilla marja.erhamo@nuorisoseurat.fi tai tua.lasanen@nuorisoseurat.fi
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Parasta lapsille Ry
Lasten ja nuorten kesäleirit Koivuhaassa 2017
Parasta Lapsille ry järjestää yhdeksän lasten ja nuorten leiriä
Leirikeskus Koivuhaassa Haukiputaalla kesällä 2017. 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.

Sofia Kilpeläinen

Leiriohjelma koostuu monenlaisesta tekemisestä. Leirillä pelaillaan, uidaan, askarrellaan, järjestetään hauskaa iltaohjelmaa... Leiriohjelmasta vastaa leirijohtaja yhdessä
muiden ohjaajien kanssa, mutta myös lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan ohjelman suunnitteluun. Koivuhaka on idyllinen leiripaikka.
5.–19.6.
11.–16.6.
18.–22.6.
26.6.–1.7.
2.–7.7.
9.–14.7.
16.–21.7.
23.–28.7.
30.7.–4.8.

Puuhaleiri 6–9-vuotiaille (4 vrk)
Saduntaikaa 7–9-vuotiaille
Taikametsä 9–11-vuotiaille (4 vrk)
Kainuun lasten kesäriemua 8–12-vuotiaille, Huom! Kuljetus Kajaanista
Tarua ja todellisuutta 11–13-vuotiaille
Aarreleiri 10–12-vuotiaille
Tarinaleiri 9–11-vuotiaille
Seikkailuleiri 13–15-vuotiaille
Intiaanikesä 7–9-vuotiaille

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€) ja 4 vrk 52€ (sisarus 44€).
Leirihinta sisältää täysihoidon (majoitus, 5 ateriaa päivässä), tapaturmavakuutuksen
ja leiriohjelman.
Ilmoittautuminen Parasta Lapsille -kotisivulla www.parastalapsille.fi/koivuhaan-kesaleirit
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Lasten ja nuorten melontakoulut
Viikot 24, 28, 29, 30 ma–ke klo 13–15
10–15-vuotiaat 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 45€ (K&C:n
jäsenille 25€)
Ilmoittautuminen melontakouluun osoitteessa http://tinyurl.com/melontakoulut
Lisätiedot http://kc.fi / seura@kc.fi / p. 040 584 0845

Nuorten melontaleiri
19.–22.6.		
8–16-vuotiaat		
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) sisältää täysihoidon, melontavälineet, majoituksen ja opetuksen.
Ilmoittautuminen osoitteessa http://tinyurl.com/nuortenleiri
Lisätiedot http://kc.fi / seura@kc.fi / p. 040 584 0845
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Judollinen liikuntaleiri
5.–7.6. klo 9–15 7–12-vuotiaat		
Korvensuoran koulu
Leirillä opitaan judon alkeita, pelataan ja leikitään sekä sisällä että ulkona. Aikaisempaa judokokemusta ei tarvitse olla. Leiripaikka on Oulun judokerhon dojo, Korvensuoran koulu (Leväsuontie 17). Leirin hinta 50€, joka maksetaan etukäteen tilille FI52
3636 3010 3483 16 / Oulun judokerho ry. Ota kuitti mukaan leirille!
Ilmoittautuminen osoitteessa https://oulunjudokerho.sporttisaitti.com/uudet-kurssit/
Lisätiedot toimisto@oulunjudokerho.fi

Sovelletun judon leiri
8.–9.6. klo 9–15 lapset ja nuoret		
Korvensuoran koulu
Leiri on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on erityistarpeita liikkumisessa, keskittymisessä tai vuorovaikutuksessa. Ei tarvitse olla aikaisempaa judokokemusta. Leirillä
opitaan judon alkeita, pelataan ja leikitään. Leiripaikka on Oulun judokerhon dojo,
Korvensuoran koulu (Leväsuontie 17). Leirin hinta 30€, joka maksetaan etukäteen tilille FI52 3636 3010 3483 16 / Oulun judokerho ry. Ota kuitti mukaan leirille!
Ilmoittautuminen osoitteessa https://oulunjudokerho.sporttisaitti.com/uudet-kurssit/
Lisätiedot jaanaronkainen@hotmail.com
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Lasten ja nuorten kesäyliopisto 2017 Oulussa
Kuvittaminen ja tarinankerronta
5.–7.6.2017
7.–9.6.2017
12.–14.6.2017
		
12.–14.6.2017
12.–15.6.2017
15.–16.6.2017

Animaatiotyöpaja 		
Ihminen manga-sarjakuvissa -työpaja
Luovuus hukassa, sivellin tukassa!
-kuvataidetyöpaja 		
Muotipiirustustyöpaja 		
Siveltimenvetoja digiavaruudessa -työpaja
Satukirjaseikkailu 		

9–13-vuotiaille
9–13-vuotiaille
9–12-vuotiaille
7–13-vuotiaille
12–16-vuotiaille
7–12-vuotiaille

Kielet ja kulttuurit
5.–9.6.2017

Japanin kielen ja kulttuurin työpaja

11–16-vuotiaille

Teatteri ja draama
19.–20.6.2017
19.–20.6.2017

Klovnerian alkeet 		
Elämä on yhtä draamaa! Improteatteria

9–12-vuotiaille
13–15-vuotiaille

Luonnontieteet
5.–6.6.2017
7.–9.6.2017
8.–9.6.2017
14.–16.6.2017

Tiedemiehenä keittiössä -työpaja
7–9-vuotiaille
Tiedepaja Hypoteesi 		
10–13-vuotiaille
Murtomysteeri-työpaja 		
9–13-vuotiaille
Taikurityöpajat 7–9-vuotiaille, 10–12-vuotiaille ja 13–16-vuotiaille

Ohjelmointi ja robotiikka
5.–7.6.2017
8.–9.6.2017
5.–9.6.2017
12.–16.6.2017
19.–22.6.2017

Peliohjelmoinnin perusteet 		
Peliohjelmoinnin jatkokurssi 		
Rakenna ja koodaa robotti! Robotiikkatyöpaja
Rakenna ja koodaa robotti! Robotiikkatyöpaja
Rakenna ja koodaa robotti! Robotiikkatyöpaja

9–13-vuotiaille
10–13-vuotiaille
7–8-vuotiaille
9–12-vuotiaille
13–16-vuotiaille

Työpajojen hinta on 45–85 € / työpaja. Ilmoittautumiset 15.5. mennessä PohjoisPohjanmaan kesäyliopistoon osoitteessa
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/lasten-ja-nuorten-kesayliopisto-2017-oulussa/

Kaikissa työpajoissa on rajoitettu osallistujamäärä. Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet hinnasta. Mikäli perumista ei
tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko hinta.
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Taito Pohjois-Pohjanmaa ry / Oulun Taitokeskus
Kesä Käsillä - lasten kesäkudontapajat
Pajat ovat tarkoitettu 8–12-vuotialle ja ne järjestetään
Oulun Taitokeskuksessa (Rautatienkatu 11 B). Kudontapajoissa voi valmistaa tyynyliinoja, poppana- ja kaitaliinoja, mattoja tai laukkuja itselle omaa huonetta koristamaan tai kaverille. Työt valmistuvat oikeissa
kangaspuissa!
Kudontapaja 1
Kudontapaja 2
Kudontapaja 3

5.–9.6.
12.–16.6.
19.–22.6.

ma–pe klo 10–14
ma–pe klo 10–14
ma–to klo 10–14
Jonna Kauppila

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 8–12-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. Pajassa valmistetaan mm betonitöitä, koruja, maalataan kangasta ja tauluja, kudotaan aurinkopitsiä ja valmistetaan helmitöitä.
Kädentaitopaja 1 5.–9.6.
Kädentaitopaja 2 12.–16.6.
Kädentaitopaja 3 19.–22.6.

ma–pe klo 10–14
ma–pe klo 10–14
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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IX Special Bike - Tour de Kids 2017
Kaikille avoimiin ja ilmaisiin tapahtumiin käy lasten tavallinen pyörä – tarkista jarrut,
vaihteet ja ilmanpaineet, sekä muista kypärä ja juomaa. Ilmoittautuminen alkaa tunti ennen ensimmäistä starttia – muista oma syntymävuosi – tule ajoissa. Vanhemmat huolehtivat lastensa vakuutusturvasta. Järjestäjällä on vastuuvakuutus toimitsijoita varten.
Kilpailut ajetaan väliaikalähtöinä eri matkoilla pienimmistä alkaen. Reitit merkataan
kalkkiviivalla asfaltille, kuntoradalle tai helpoille poluille. Tapahtumat kestävät osanottajamääristä riippuen rapian tunnin.

Iron Kids, Raksilan triathlon
27.5. klo 12
Liukumäkisarja: lasten altaan liukumäki+350 m pyöräily+100 m juoksu
Haukisarja: 25 m uinti kuntoaltaassa+1 km pyöräily+350 m juoksu
Lohisarja: 100 m uinti kuntoaltaassa+1 km pyöräily+350 m juoksu
Kilpasarja: 400 m uinti, rolling start (10 sekuntia)+3 km pyöräily+1 km juoksu
Tarvittavat varusteet: uimapuku/ -housut, pyörä, kypärä, lenkkarit ja kelin mukaiset
ulkoliikuntavaatteet. Ilmoittautuminen hyvissä ajoin kello 10.30 alkaen Raksilan uimahallin aulassa.

Tour de Kids 2017

13.5. klo 12 Ponkilan ajot, Muhos (Ponkilan urheilukeskus)
18.5. klo 18 Ylikiimingin maantieajot (Vesalan koulu)
23.5. klo 18 Lintulammen ympäriajot (Koska urheilukeskus on remontissa,
kisakeskus on Lintulammen koulun puoleisen aidan takana.)
25.5. klo 14 Lämsänjärven ympäriajot (srk:n leirikeskus)
27.5. klo 12 Iron Kids, Raksilan triathlon (Oulun uimahalli+
Pikkukankaan kuntorata)
1.6. klo 18 Kaukovainio-Hiirosen puistoajot (Hiirosen urheilupuisto)
8.6. klo 18 Maikkulan kortteliajot (Maikkulan urheilukeskus)
22.6. klo 17 Yöpyöräily, Raksilan pesäpallostadion
Sarjat:
Tytöt ja pojat
-2013, 2012 ja 2011 syntyneet ja nuoremmat; lyhyt matka 200 metriä
-2010 ja 2009 syntyneet; keskimatka 400-600 metriä
-2008, 2007 ja 2006 syntyneet; pitkä matka 1000-1200 metriä
Kaikki palkitaan mitalilla, joka jaetaan numeroa vastaan heti maaliintulon jälkeen.
Matalan kynnyksen touri toimii ponnahduslautana Oulu Triathlon & Cycling ry:n junioritoimintaan (8-16v.), jossa on myös maantiepyöräpankki (lainapyöriä).
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OTC Junior Team 2017
18. – 22.6. Pohjoisen Kultainen Kampi -leiri, Pikku-Syöte
12. – 13.8. Ikäluokkien Suomenmestaruuskilpailut, ISM ( juniorit ja mastersit),
Pikku-Syöte
Lisätiedot https://terva-ajot.sporttisaitti.com/ix-special-bike-tour-de-kids-201/

Kummacon kirjallisuus- ja popkulttuuritapahtuma
Kummacon on 27.5.2017 järjestettävä kirjallisuus- ja popkulttuuritapahtuma. Tapahtuma on ikärajaton ja pääsymaksuton. Kummacon
järjestetään Pohjankartanon tiSofia Kilpeläinen
loissa klo 10–19. Tapahtuman toteuttaa Studio Korppikela. Tapahtumassa on luvassa
muun muassa luentoja, työpajoja, cosplaypukukisa, pelisali, Pokémon-turnaus sekä
Sofia Kilpeläinen
Fandomelokuvan ensi-ilta. Lisätietoa osoitteesta www.Kummacon.com

Miro Ruottinen

Ystävyysleiri
6.–7.6. 11–14-vuotiaat
Pikku-Syöte
Lähde mukaan Ystävyysleirille! Ystävyysleirillä on hauskaa ja sieltä voit saada uusia
ystäviä. Luvassa on ikimuistoisia hetkiä Pikku-Syötteen maisemissa, ulkoillen, mukavia kädentaitoja tehden sekä tietenkin hyvin syöden. Leirin järjestää Vuolle Setlementti ry / Ystävyystalo sekä Oulun kaupungin nuorisopalvelut. Leirin hinta 48€.
Se sisältää kuljetuksen, majoituksen, ohjelman ja ruokailut. Ilmoittautumiset 15.5.
mennessä aruna.somani@vuolleoulu.fi
Lisätiedot p. 041 433 1414 / Aruna

Liikunnallinen kesäleiri
5.–8.6. 8–12-vuotiaat
Oulun alue
Tule mukaan vauhdikkaalle liikuntaleirille
Siiri heti
Sutela kesän alkajaisiksi. Päivittäin monenlaista liikunnallista puuhaa osaavien ohjaajien opastuksella, jännittäviä seikkailuja
unohtamatta. Mukaan mahtuu 20 nopeinta.
Lisätiedot p. 044 053 4668 / Markus tai p. 045 773 12450 / Veli-Matti
Järjestäjä: TUL Oulun piiri ry: nuorisojaosto
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Lintulammen lasten päiväleiri
Lintulammen asukasyhdistys ry järjestää lasten päiväleirin 5.–30.6. ma–pe klo 8–16 (poikkeuksena 23.6.,
jolloin leiriä ei ole).
Nanna Tuorila
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
Nanna Tuorila
Höyhtyän Välkkeessä.
Leirin hintaan sisältyy lounas, välipala ja vakuutus.
Leirillä harrastetaan monenlaista liikuntaa, askartelua, pelejä ja leikkejä. Leirin toisella viikolla on uimakoulu Raksilan uimahallilla aamuisin klo 9–10. Leirin aikana tehdään myös pari eväsretkeä lähi maastoon.
Leirin hinta on 35€/vko, 65€/2 viikkoa, 90€/3 viikkoa ja 110€/4 viikkoa.
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.
Lisätietoja: joni.merilai@gmail.com tai p. 044 514 6071

Kesätoimintaa lapsille / Haukiputaan Heitto
5.–30.6. ma–pe klo 10–15
6–14-vuotiaat Heiton talo, Törmäntie 15
Haukiputaan Heitto järjestää kesätoimintaa maanantaista perjantaihin Heiton talolla (ei pe 23.6.).
Toimintaa laidasta laitaa, salibandya, lentopalloa, sulkapalloa, jumppaa, uintia jne.
Sateen sattuessa olemme sisätiloissa. Viikkohinta: jäsenet 30€, ei jäsenet 40€. Hinta
sisältää ohjatun toiminnan, välipalan ja vakuutuksen.
Lisätiedot hannu.saikanmaki(at)haukiputaanheitto.fi tai p. 044 239 2070 /
Hannu Saikanmäki
http://www.haukiputaanheitto.fi/seuran_esittely/kesatoimintaa-lapsille/

Kaleva–pesiskoulu
Oulun Lippo Juniorit järjestää Kaleva-pesiskoulun 6–12-vuotiaille tytöille ja pojille
10 eri kentällä Oulun alueella. Kaleva-pesiskoulu alkaa 2.6. ja päättyy 18.6., ryhmiä
sekä aamu- että iltapäivisin. Kaleva-pesiskoulun hinta 40€, sisarusalennus -10€, sis.
vakuutuksen. Tervetuloa mukaan!
Lue lisää, katso kentät ja ilmoittaudu mukaan: www.lippojuniorit.fi/pesiskoulu
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Kuivasjärven Auran yleisurheilukoulu
Yleisurheilukoulussa leikitään, kisaillaan ja tutustutaan yleisurheilun eri lajeihin. Lisäksi kehitetään mm. vartalonhallintaa, ketteryyttä ja ryhmässä toimimista. Paikkana
Raatin stadion ja sen lisäalue.
Urheilukoulu viikoilla 22–33.
2009–2013 syntyneet: maanantai tai keskiviikko klo 17–18 tai 18–19
2002–2008 syntyneet: tiistai ja/tai torstai klo 18–19.30
Ryhmät jaetaan ikäryhmittäin.
Hinta 65€/kerran viikossa harjoittelevat, 95€/2 kertaa viikossa harjoittelevat. Ilmoittautuminen Auran nettisivuilla olevan lomakkeen kautta 21.5. mennessä. Ilmoittautuminen saattaa loppua aikaisemmin, jos ryhmät täyttyvät.
Lisätietoa www.kuivasjarvenaura.fi
Tiedustelut kuivasjarven.aura@pp.net.fi tai p. 040 563 5467 / Anne

OnPoPLiikkua – lasten liikunnallinen päiväleiri
7–10-vuotiaat
Hönttämäen koulu, Ruotukuja 1
Starttaa kesälomasi vauhdikkaasti! Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry järjestää kaksi liikunnallista päiväleiriä 7–10-vuotiaille lapsille. Leireillä liikutaan monin eri
tavoin, luvassa on mm. temppuilua, pelailua ja mukavaa yhdessäoloa. Leirin hintaan
sisältyy lounas ja välipala päivittäin. Leirien ohjelmasta ja turvallisuudesta vastaavat
ammattitaitoiset ohjaajat.
Leiri I
5.–9.6. ma–pe klo 9-15
Leiri II 19.–22.6. ma–to klo 9-15
Hinta 60€ sisältäen ruokailut ja vakuutuksen
Lisätiedot sekä ilmoittautuminen 14.5. mennessä osoitteessa www.popli.fi

The English Club of Oulu ry’s Summer Activity School
Join the English Club of Oulu for two weeks of fun and activities – all in English – indoors and out.
June 5th – 16th, Mon-Fri 10-14.30, at Oulu International School, Kasarmintie 4.
Ages: 10-15
Skills needed: At least 2 years English in school, or equivalent.
Prices: 140€ (“early-bird”, registration and payment by April 28th), 155€ (normal price, registration and payment by May 26th ). Same-family discount: siblings -10%
See www.kannasmaa.net/summerschool/ for registration, further details, and news-updates about possible last-minute free spaces.
Enquiries: eco@kannasmaa.net

Miekkailun päiväleirit lapsille

Leiri I
Leiri II
Leiri III

12.–16.6. ma–pe klo 9–15 (8-17)
19.–22.6. ma–to klo 9–15 (8-17)
31.7.–4.8. ma–pe klo 9–15 (8-17)

Maija Pirkola

7–12-vuotiaat, Oulun Miekkailuseuran sali (Toppila, Satamatie 2)
Tule vauhdikkaalle lasten päiväleirille miekkailemaan ja viihtymään! Täysille vasta-alkajille sekä vähän aikaa jo harrastaneille suunnatut päiväleirimme sisältävät reilun
annoksen miekkailua, hauskanpitoa sekä myös omaa aikaa leirikavereihin tutustuMaija Pirkola
miseen ja vapaille leikeille!

Nanna Tuorila
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Liikuntaleiri 1
Liikuntaleiri 2

5.–9.6. ma–pe klo 9–15
7–10-vuotiaat
12.–16.6. ma–pe klo 9–15 10–13-vuotiaat

Leiri toimii Raksilan uimahallissa ja sen ympäristössä. Leirillä pelataan ja touhutaan monipuolisesti erilaisten liikuntamuotojen parissa. Leiriläiset ovat leirillä klo 9-15 välisenä aikana, leiNanna otetaan
Tuorila
rin hinta 100€. Leirimaksu sisältää ohjauksen, lounaan ja välipalan. Leirille
20 lasta. Ilmoittautuminen 12.4. alkaen osoitteessa www.oulunlohet.fi
Lisätiedot p. 040 522 6215 / Heidi Kukkonen tai www.oulunlohet.fi

Puuhapäivä laskuvarjokerholla
10.6. klo 12–15, 7–10-vuotiaat, Oulunsalon lentokenttä
Oulun Laskuvarjokerho ry järjestää puuhapäivän kerhon toimitiloissa Oulunsalon
lentokentällä (ajo-ohje nettisivuilla). Luvassa on tutustumista laskuvarjohyppäämiseen, vierailu 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

Nanna Tuorila

Oulun Lohien kesäleirit

Maija Pirkola

Leirin hinta 120€, sisaralennus 20€. Oulun Miekkailuseuran jäsenille alennus 20€.
Hintaan sisältyy lämmin lounas.
Ilmoittautuminen sähköpostitse miekkailemaan@oulunmiekkailuseura.fi tai
p. 045 899 7710. Ilmoittautuminen leireille päättyy viikkoa ennen leirin alkua.
Lisätiedot: http://leiri.oulunmiekkailuseura.fi
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Reddie kids -päiväleiri
5.–7.6.
7–10-vuotiaat		
Hietalinna, Vaaskiventie 10
Ohjelmassa mm. Reddie Kids -kerhon teemoja, ulkona seikkailua, pelejä, uimista,
hauskanpitoa, uusia kavereita – ja muuta jännittävää! Leirin hinta 45€ Punaisen Ristin jäsenille, 60€ ei-jäsenille*. Sisarukset saavat loppuhinnasta 10 euron alennuksen.
Hinta sisältää ohjatun ohjelman sekä ruokailut (lounas ja välipala). Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot sekä sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 22.5.
riikka.kesonen@punainenristi.fi

*Liity jäseneksi osoitteessa punainenristi.fi/membership

Hietaleiri
19.–22.6. 11–14-vuotiaat
Hietalinna, Vaaskiventie 10
Ohjelmassa mm. yhdessä olemista, pelailua, ensiavun alkeita, monikulttuurisuussekä ystävätoimintaa, ruoanlaittoa, iltaohjelmaa sekä tietysti kesästä nauttimista!
Leirin hinta 85€ Punaisen Ristin jäsenille, 100€ ei-jäsenille*. Sisarukset saavat loppuhinnasta 10 euron alennuksen. Leirimaksu sisältää majoituksen, ruoat sekä ohjelman. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätiedot sekä sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 5.6. riikka.kesonen@punainenristi.fi tai p. 040 748 4305.
*Liity jäseneksi osoitteessa punainenristi.fi/membership
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Komia! – Ensiavun suurleiri
Ensiapua elokuussa! Tule sinäkin suurleirille ja ota kaverit, läheiset ja koko perhe
mukaan. Tämän leirin jälkeen osaat auttaa pienissä ja suurissa hätätilanteissa.
• Voit olla ensiavun konkari tai vasta-alkaja; löydät itsellesi sopivaa ja innostavaa tekemistä omantasoisessa seurassa.
• Et tarvitse aiempaa kokemusta Punaisesta Rististä.
• Leiri järjestetään Kauhavan vanhan lentosotakoulun tiloissa.
• Nuorille on leirillä oma osuutensa.
• Lapset voivat osallistua perheen kanssa.
• Nuoret ja lapset voivat käydä myös läheisessä Powerpark-huvipuistossa.
KOMIA!-leirille ovat tervetulleita ihan kaikki. Tehdään leiristä ikimuistoinen yhdessä!
Lue lisää ja ilmoittaudu: rednet.punainenristi.fi/komia

Cheerleadingin alkeiskurssi
12.–14.6. klo 13–16, 8–16-vuotiaat
Suolamännyntie 11
Haluaisitko tutustua cheerleadingiin?
Cheerleadingin kesäkurssi on suunnattu vasta-alkajille, jotka haluavat tutustua lajiin!
Kolmen päivän kurssilla tutustutaan lajiin
monipuolisesti, opetellaan maa- ja ilmaakrobatian perustaitoja, tanssitaan ja tehdään koordinaatioharjoituksia, venyttelyä
ja leikkimistä unohtamatta.
Kurssin kesto on maanantaista keskiviikkoon
12.–14.6. klo 13–16 Taskilassa, osoite Suolamännyntie 11. Erilliset ryhmät lapsille (8–12-vuotiaat)
ja junioreille (13–16-vuotiaat). Kurssin hinta 45€.
Kurssilla pidetään lyhyt evästauko, jolloin mehutarjoilu. Omat eväät mukaan!
Kurssin järjestää
Northern Lights Cheerleading ry.
Ilmoittautumiset sähköpostitse perjantaihin
Enni Eerola
26.5. mennessä osoitteeseen
cheer@northernlights.fi , viestiin otsikoksi ”Kesäfiilis
kurssi” ja ilmoittautumiseen osallistujan nimi, ikä ja vanhempien yhteystiedot.

Enni Eerola
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Itämaisen tanssin tutustumiskurssi
17.–18.6. la–su klo 11–13
13–16-vuotiaat
Isokatu 84
Kurssilla tutustutaan itämaisen tanssin liikekieleen ja opetellaan lyhyt koreografia.
Itämainen tanssi on hauska ja erilainen harrastus, jossa yhdistyvät sekä terävät aksentoidut että sulavat ja pehmeät liikkeet. Kurssin järjestää Oulun itämaisen tanssin yhdistys Yasmine ry ja opettajana on Anna Niemistö. Kurssipaikkana on Yasmine
ry:n sali Heinäpäässä Isokatu 84, 90120 Oulu. Kurssin hinta 25€.
Ilmoittautumiset 9.6. mennessä osoitteeseen kurssisihteeri@yasmine.fi

Oulun Rullalautailijat ry – Skeittileiri
8.–9.7. klo 10–14 ja 15.–16.7. klo 10–14
Skeittileirejä järjestetään uudella Hollihaan skeittiparkilla heinäkuisina viikonloppuina. Ohjaajina toimivat pitkään lajin parissa toimineet Oulun Rullalautailijat ry:n jäsenet. Leirillä opetellaan skeittauksen perusteita ja perehdytään lajin filosofiaan.
Leiri soveltuu niin vasta-alkajille kuin edistyneemmillekin lajin harrastajille. Minimi
osallistujamäärä leirin toteutumiseksi 10 osallistujaa/leiri. Kesto 2 x 4 tuntia. Muutokset mahdollisia.
Ilmoittautumiset (30.6. mennessä) sekä lisätietoja orry2000@gmail.com

Poikien kuoroleiri – Nyt laulamaan
31.7.–4.8. klo 12–16
7–12-vuotiaat 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. Kuoroleirille osallistuminen on pojille maksutonta. Leirille ilmoittaudutaan lähettämällä viesti osoitteeseen: ynninpojat@onmky.fi Viestissä tulee ilmoittaa pojan nimi ja ikä sekä mahdolliset
ruoka-allergiat ja vanhempien yhteystiedot.
Lisätietoja leiristä voi kysyä osoitteesta: ynninpojat@onmky.fi tai p. 0400 683 316
Ynnin Poikien toiminnasta on lisätietoa sivulla: http://yp.onmky.fi

Luova lava lapsille -leiri
1.–4.8. klo 9–16		
2006–2010 syntyneet
Kaakkurin
				
nuorisotalo, Pesätie 13
Tervetuloa Nuorisoseura Vilikkaan järjestämälle Luova lava -leirille. Leiri on suunnattu vuonna 2006–2010 syntyneille lapsille. Leirillä tutustutaan ammattitaitoisten
opettajien kanssa monipuolisesti eri taiteen aloihin unohtamatta myöskään perinteisiä leiritouhuja. Leiri huipentuu lauantaina 5.8. pidettävään Hetki taiteilijana -konserttiin. Leirin hinta 100€ (sisältää opetuksen, lounaan, vakuutuksen ja t-paidan). Ilmoittautumisohjeet sekä lisätiedot osoitteesta vilikas.com
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Ooh!-festivaali - Летний фестиваль юмора
20.8. klo 13–16 Turkansaari, Oulu
Suomalais-venäläinen Huumorin kesäjuhla lapsille ja aikuisille. Teemana ovat suomalaiset ja venäläiset kansansadut ja -perinteet. Lounaskahvilassa on tarjolla venäläisen keittiön mukaisia herkkuja.
Lavaohjelmassa komediamusikaali Pakastetut laulut, hölmöläisnäytelmä Ukon vaihtokaupat sekä muuta huumoriteatteria, laulu- ja tanssiesityksiä Suomesta ja Venäjältä, muotinäytöksiä. Satupajassa lapset saavat pukeutua satuhahmoiksi ja osallistua sadun kerrontaan.
Karjalanpiirakkapajalla sekä käsityö- ja taidepajoilla saa kokeilla leivontaa, kädentaitoja ja maalausta. Liput: alle 18-vuotiaat ilmaiseksi, aikuiset 6/4 €, 10 hengen ryhmät 3 €/lippu.
Sisäänpääsy ”tullin” kautta – ilman viisumia tuleville tulli määrää leikkimielisen tehtävän!
Lisätiedot ja viisumit: www.venajaseuraoulu.net tai Suomi-Venäjä-Seuran Oulun osasto
ry: Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, 90100 Oulu. P. 044 714 0003 / Heidi tai
p. 044 714 0004 / Anita.
Tapahtuma on osa Suomi-Venäjä-Seuran Oulun osaston tänä vuonna päättyvää Valjakko-projektia ja itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlaohjelmaa.
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Lasten balettikurssit
TULE KOKEILEMAAN TANSSIA!

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

Ti 9.5. + ke 10.5. klo 17.15–18.00
Ti 9.5. + ke 10.5. klo 18.15–19.00
Ti 16.5. + ke 17.5. klo 17.15–18.00
La 20.5. + su 21.5. klo 13.00–13.45
La 20.5. + su 21.5. klo 14.00–14.45
Ti 16.5. + ke 17.5. klo 18.15–19.00
La 20.5. + su 21.5. klo 12.00–12.45

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

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 verkkosivujemme kautta tai sähköpostilla
paivi@balettikoulusinikello.fi. Ilmoittautumistiedot: lapsen
nimi, ikä, osoite ja puhelinnumero, sekä kurssi (A–G). 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 20.5. sekä sunnuntaina 21.5.
klo 15.00–15.45 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 verkkosivujemme kautta tai 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
Lisää lukuvinkkejä saat kirjastostasi!
Kesälukemista lapsille
Katarina Mazetti:
Varjoja ja vakoojia (Otava)
Julia, pikkusisko Pörri sekä heidän serkkunsa Jori ja
Ranskasta asti saapuva Alex lähetetään lomalle saaristoon Frida-tädin luokse. Pian tädin on matkustettava
mantereelle pariksi päiväksi, ja serkukset jäävät keskenään pienelle Uikkusaarelle. Saari ei olekaan niin rauhallinen kuin ensi näkemältä luulisi: outoja hahmoja vilahtelee öisin pihapiirissä. Ja kuka piileskelee metsässä?

Tittamari Marttinen:
Aada ja jääkarhu:
hauska kaupunkiretki (Mäkelä)
Aadan paras ystävä on jääkarhu. Eräänä kesäisenä päivänä Aada ja jääkarhu lähtevät retkelle kaupunkiin. Päivän aikana jääkarhu muun muassa ihastuu villakoiraan,
pelästyy lehti-imuria ja tutustuu oikeisiin merikarhuihin. Aadalla on täysi työ pysyä jääkarhun perässä sen
temppuillessa ympäri kaupunkia. Mutta mitä tapahtuu,
kun jääkarhu katoaa kesken päivän?

Sanna Isto:
Maan alaiset (WSOY)
Voiko painajainen muuttua todeksi? Suomenlinnassa asuva Metuli-niminen tyttö herää vuoteestaan kummalliseksi otukseksi muuttuneena, eikä hänen oma
perheensäkään tunnista häntä. Vähä vähältä Metulille
alkaa selvitä minkälaisten vaihtokauppojen uhriksi hän
on joutunut ja keitä ovat saaren salaperäiset maanalaiset asukkaat.

69

Kesälukemista nuorille
Stephenie Garber: Caraval (WSOY)
Tervetuloa Caravaliin, peliin jossa tarut ovat totta ja totuudet tarua.
Scarlett asuu pienellä saarella sisarensa Tellan kanssa. Scarlett haluaisi yli kaiken
päästä mukaan maagiseen Caraval-peliin, joka järjestetään vuosittain tyttöjen kotisaaristossa, mutta sen sijaan hänellä on edessään julman isän järjestämä avioliitto.
Sitten aivan yllättäen sisarukset saavat kutsun peliin. Caravalin
saarella Tella kaapataan. Pian käy ilmi, että tällä kertaa koko pelin
voittaa se, joka löytää Scarlettin sisaren.
Scarlett uppoaa peliin ja sen maagisen värikkääseen maailmaan,
jossa unohtuu, että koko Caraval on näytelmä. Mikä on totta ja mikä ei? Ehtiikö Scarlett pelastaa sisarensa ennen kuin peli
päättyy ja tämä katoaa lopullisesti?

Tuula Kallioniemi: Villi viikko (Otava)
Ei juoksevaa vettä, ei mikroa, ei pitsaa. Ei kännykkää! Varsinainen
survival-loma!
Viime hetkeen asti Viltsu uskoi, että mutsi ja faija vain pelleilivät
– hänkö viikoksi mummolaan jonnekin järvenrantapöpelikköön!
Mutta niin vain nyt oltiin matkalla hörhön mummon luo kikattelevan Pinjan ja maalaispoika Kassun kanssa.
Kun mummo yhtäkkiä jättää nuoret keskenään talonvahdeiksi,
lepolomasta ei ole tietoakaan: pitää ruokkia kanat, lypsää vuohi
ja käydä järvellä kalassa. Ateriatkin on kyhättävä ihan itse puuhellalla.
Kun nuorilta pöllitään eväät, epäilykset kohdistuvat naapurin
arvaamattomaan Mäkiseen. Sitten katoaa muutakin, ja rosvojahti alkaa...

Antti Halme: Mafiakesä (Otava)
16-vuotiaan Artun kesälomasuunnitelmat saavat huikean käänteen, kun hänen meribiologi-isänsä kutsutaan kuukaudeksi sisilialaiselle tutkimusasemalle. Arttu pääsee tietysti mukaan matkalle ja saa pian seuraa italialaiskaksosista Lunasta ja Lucasta
sekä irlantilaisesta Mollysta. Uimarannalla hengaillessaan Arttu
tulee pelastaneeksi pulaan joutuneen tytön, eikä saa tätä mielestään. Pian Arttu huomaa uteliaisuuttaan sotkeutuneensa vaarallisiin kuvioihin. Tunnelma lomaparatiisissa muuttuu vähitellen
yhä uhkaavammaksi.
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