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PÄIVÄTOIMINTAVIIKOT

Päivätoimintaviikot on suunnattu 7-10-vuotiaille ja toiminta
järjestetään Aurinkovuoren koululla, Nuokun tiloissa. Viikon hinta
on 50€ / sisältäen lounaan ja pienen välipalan.
Päivätoimintaviikot tarjoavat monipuolista ja hauskaa toimintaa
päivittäin kello 9.00-15.00. Tule mukaan seikkailemaan ja
touhuamaan iloisessa seurassa! Mukaan mahtuu 25 lasta. Viikko
toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään 10.
Viikko 1: Ma 6.6.- Pe 10.6.
Nurinkurin -leiri
Kaikki on vinksinvonksin. Uskallatko tulla hulluttelemaan
hullunkuriselle viikolle? Miltä kuulostaisi olla päivä yöpuvussa?
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PÄIVÄTOIMINTAVIIKOT

Viikko 2: Ma 13.6.- Pe 17.6.
Liikkuen ja retkeillen -leiri
Tällä päiväleirillä hakeudutaan luonnon äärelle, liikutaan ja
leikitään, tutkitaan, pelataan ja retkeillään hyödyntäen Asikkalan
upeaa luontoa ja liikuntapaikkoja.

Viikko 3. Ma 1.8.- Pe 5.8.
Mysteerileiri
Löytyykö sinusta pieni salapoliisi, joka pystyy ratkomaan mysteerin
jos toisenkin. Erilaiset aivopähkinät avautuvat sinulle tuosta vain.
Mysteerileirillä luvassa leikkimielisiä ja hauskoja tehtäviä. Tule
katsomaan selviääkö päivän mysteeri?
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LIIKUNTATUOKIOT
LAPSILLE JA
NUORILLE
Rantatouhut-kiertue

vko 26

(10m uimataitovaatimus. Uimataidottomat huoltajan kanssa.)

Pirppulanranta
Kuotaanranta
Kalmarinranta

Ma 27.6. klo 10-12
Ke 29.6. klo 10-12
Pe 1.7. klo 10-12

Liikettä kesään -liikuntatuokiot lapsille ja nuorille
Länsi-Asikkala
Vesivehmaa

Ti 28.6. klo 10-12
To 30.6. klo 10-12

Rantatouhut-kiertue ja Liikettä kesään - liikuntatuokiot ovat
maksuttomia ja suunnattu kouluikäisistä ylöspäin.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Lisätiedot: Asikkalan liikuntapalvelut
p. 044 778 0021 / Riitta Tuomala

RANTAUIMAKERHOT
LAPSILLE
Rantauimakerhot Kalmarin rannalla vko 26 (27.6.-1.7.) Ma-Pe
Kilpparit (Veteentotuttelu, ikäsuositus 4-7v) klo 14-15
Pingviinit (Uinnin alkeet, ikäsuositus 6-9v) klo 15-16
Kerhossa mukavaa tekemistä niin rannalla kuin vedessä.
Ennakkoilmoittautuminen osoitteessa:
www.asikkala.fi/ilmoittautuminen
Ryhmään mahtuu max. 12 lasta.
Hinta: 20€

Lisätiedot: Asikkalan liikuntapalvelut
p. 044 778 0021 / Riitta Tuomala
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RETKET
HUVIPUISTORETKI LINNANMÄELLE
Lähde mukaan huvittelemaan Lintsille ma 20.6.2022 yksin,
kaverin kanssa tai koko perheen voimin!
Lähtö Aurinkovuoren koulun pysäkiltä klo 9:00 ja paluukyyti
lähtee Linnanmäeltä takaisin klo 18:00.
Retken hinta on 49€ sis. bussikuljetuksen ja rannekkeen
huvipuistoon!
Alle 10-vuotiaat huoltajan kanssa.
Huomioithan että Linnanmäellä liikutaan itsenäisesti ilman
kokoaikaista valvontaa.
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:
www.asikkala.fi/ilmoittautuminen
9.5.-30.5. välisenä aikana.
Lisätiedot: Asikkalan nuorisopalvelut
p. 044 778 0238 / Noora Mäkiranta
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RETKET
TUTUSTUMINEN FAZERILLE JA SHOPPAILUREISSU VANTAALLE
Lähde mukaan opastetulle kierrokselle Fazerille ja siitä shoppailemaan Helsinki
Outletiin ja sen jälkeen ostoksille Jumboon ma 8.8.2022 yksin, kaverin kanssa
tai koko perheen voimin!
Halutessasi voit myös mennä polskimaan Flamingon kylpylään.
Lähtö Aurinkovuoren koulun pysäkiltä klo 9:00 ja paluukyyti lähtee Jumbolta
takaisin klo 17:00.
Retken hinta on 25€ aik. / 21€ lapsi (3-17v.) / 23 € opisk. sis. bussikuljetuksen
ja pääsylipun Fazerille.
Alle 10-vuotiaat huoltajan kanssa.
Huomioithan että shoppaillessa liikutaan itsenäisesti ilman kokoaikaista
valvontaa.
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:
www.asikkala.fi/ilmoittautuminen
9.5.-30.5. välisenä aikana.
Lisätiedot: Asikkalan nuorisopalvelut
p. 044 778 0238 / Noora Mäkiranta
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MUU KESÄTOIMINTA
Hyvinvointipalvelut järjestää kesäpäiville tekemistä mm. rannalla
ja pelikentillä myös ennalta ilmoittamattomina ajankohtina ja sään
salliessa. Nämä toiminnot ovat maksuttomia.
Seuraa ilmoittelua:

asikkalannuorisopalvelut

Asikkalan nuorisopalvelut
Nuorisopalveluilta on vuokrattavissa sumopuvut, paintball-välineet,
retkeilytarvikkeita sekä äänentoistovälineistöä.
Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.
Vuokrattavat/ nuorten työpaja:
Mia Artoma p. 044 778 0256
Joni Pettersson p. 044 7780257

ILMOITTAUTUMINEN
Hyvinvointipalveluiden leireille ja retkille ilmoittautuminen tapahtuu
osoitteessa www.asikkala.fi/ilmoittautuminen jos toisin ei ole
ilmoitettu.
Ilmoittautuminen leireille on auki 9.5.-22.5. välisen ajan ja retkille
9.5.-30.5. välisen ajan, ilmoittautuminen on sitova.
Lasku tulee ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiin ja se tulee
olla maksettuna ennen leirille/retkille osallistumista tai viimeistään
eräpäivään mennessä.
Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen tulee olla peruttuna viimeistään 22.5., jonka
jälkeen maksujenpalautuksia ei enää tehdä kuin ainoastaan
lääkärintodistusta vastaan.
Lisätietoja voi kysyä:
Nooralta p. 044 778 0238 (noora.makiranta@asikkala.fi)
Riitalta p. 044 778 0021 (riitta.tuomala@asikkala.fi).
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ASIKKALAN
SEURAKUNTA
ASIKKALAN SEURAKUNNAN KESÄLEIRIT KOULUIKÄISILLE
LOMALLE LOMPSIS! 5.-7.6.
Kesäloman aluksi vietetään lokoisia lomapäiviä Kinismajalla. Ollaan
yhdessä ulkona, puuhaillaan, vietetään leiriolympialaisia, saunotaan,
uidaan, istutaan nuotiolla, paistetaan lettuja ja paljon muuta!
VALMIS SEIKKAILUUN! 21.-23.6.
Juhannusviikolla seikkaillaan Kinismajan leirikeskuksen maisemissa.
Luvassa on yhteistä tekemistä mm. kisailuja sekä leirikeskuksen arvoitus.
Toki välissä myös lepäillään, saunotaan, uidaan ja nautitaan kesästä!
Kummallekin leirille saavat tulla kaikki 7-14-vuotiaat.
Ilmoittautuminen leireille päättyy 1.5. Ilmoittautuminen kesäleireille on
auki 18.4.-1.5. Asikkalan seurankunnan nettisivuilla. Peruutuspaikkoja voi
tiedustella Taijalta.
Lisätietoa kesäleireistä:
Taija Sairanen Asikkalan seurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja
puh. 044 7766 216, taija.sairanen@evl.fi

ASIKKALAN 4H
Heppapäiväleiri suunnitteilla kesäksi, tiedot tarkentuvat kevään
aikana. Lisätiedot asikkala@4h.fi tai nettisivuilta leirit-osiosta.
27.6.-1.7. Päiväleiri Vääksy/ruokakoulu- ja luontoleiri
Päivän kesto on klo 9-15, lapset valmistavat lounaan ja välipalan.
Ruokakoulu on ruokaan liittyvää tekemistä, kokemuksia ja elämyksiä
sekä liikuntatuokioita. Lapsille tarjotaan mahdollisuus kokea
RUOKAILOA kaikin aistein ja nauttia liikunnan riemusta. Lisäksi leirin
ohjelmaan kuuluu mahdollinen vierailu sekä tervetuliaisaamiainen ja
päätösillallinen. Ruokakoulussa lapselle tulee tutuksi koko
ruokaketju.
Ohjelma tarkentuu lähempänä. Hinta on 70€/5 pv tai 20€/pv.
Ilmoittautumiset asikkala@4h.fi tai nettisivuilta leirit-osiosta.

ASIKKALAN 4H

Elokuussa myös toimintapäivät mm. Pokemonleiri viikolla 31,
kolme päivää.
Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Vallitsevan tilanteen vuoksi, muutokset mahdollisia ja niistä
tiedotetaan erikseen.

ASIKKALAN 4H

Asikkalan 4H-yhdistyksen kesän päiväleirit ovat viikoilla
25,26 ja 31
Leirit ovat tarkoitettu 6-12-vuotiaille, tarkennetut ohjeet
tulevat etukäteen leiriläisille sähköpostilla.
Ilmoittautuminen viimeistään 10.6.2022 mennessä.
Leiri järjestetään mikäli osallistujia on riittävästi, max 10.
Kysy sisaralennuksista.
Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Monna Helen,
asikkala@4h.fi

ASIKKALAN
RAIKAS
YLEISURHEILU
Junior-juoksukoulu tiistaisin ja torstaisin 3.5.-26.5.
Yleisurheilukoulu
Yleisurheilukoulu 4-10-vuotiaille
7.6.-2.8. tiistaisin Vääksyn urheilukentällä klo 17.30-18.30
Yleisurheilukoulussa liikutaan vauhdikkaasti ja monipuolisesti tutustuen eri yleisurheilulajeihin.
Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi löytää yleisurheilukoulussa liikkumisen ilon.
Kilpurit
Kilpurit 8-12-vuotiaille
7.6.-4.8. tiistaisin ja torstaisin Vääksyn urheilukentällä. Tiistaisin klo 18.30-19.30 ja torstaisin klo 16.00-17.00
Kilpureissa opetellaan yleisurheilun lajitaitoja ja kehitetään niiden vaatimia ominaisuuksia. Kilpureihin ei vaadita aiempaa
lajitaustaa, vaan innostus urheiluun ja hyvä asenne yleisurheiluharjoitteluun riittää.
Kilpureita kannustetaan osallistumaan kesän seuran omien seurakisojen lisäksi muihinkin kilpailuihin, mutta kilpaileminen ei ole
pakollista.
Asikkalan Raikkaalla on ryhmä myös yleisurheilua tavoitteellisesti harjoitteleville nuorille. Valmennuksesta ja kilpailutoiminnasta
kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Tina Virkkuseen p. 044 556 5007 tai Jasmine Hyvöseen p. 044 970 0139,
toimisto@asikkalanraikas.net
Kesällä järjestetään torstaisin seurakisoja, joihin ovat kaikki tervetulleita. Ajankohdat kisoista sekä lajit ilmoitetaan seuran
Facebookissa sekä nettisivuilla.
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ASIKKALAN
RAIKAS
SUUNNISTUS
Suunnistuskoulu
Lasten ja nuorten suunnistuskoulu 25.4.-26.9.2022 maanantaisin (muutamaa poikkeusta lukuunottamatta).
Klo 18:00-19:30
3 ensimmäistä kertaa Hippo-kouluna (ns. alkeissuunnistuskoulu) Vääksyn urheilukenttä - muut kerrat eri
maastoissa.
Kesätauko 20.6.-2.8.
Varsinaista ikärajaa suunnistuskouluun ei ole, mutta alle 10-vuotiailla ja ensimmäistä vuotta mukana olevilla
tulee olla huoltaja mukana. Suositusikä 7-15 vuotta.
Tarjolla 3 ryhmää, jotka takaavat omalle taitotasolle sopivat harjoitukset.
Iltarastit
keskiviikkoisin toukokuun alusta elokuun loppuun. Tarkemmat tiedot ja paikat
suunnistus.asikkalanraikas.net/iltarastit
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ASIKKALAN
RAIKAS
ILMOITTAUTUMINEN RAIKKAAN RYHMIIN
Kesän yleisurheiluryhmiin ilmoittautumiset Raikkaan nettisivuilla 16.5. alkaen.
Suunnistuskouluun ilmoittautumiset 18.4. alkaen.
Ilmoittautuminen ryhmiin tapahtuu Myclub-jäsenpalvelun kautta.
Suunnistuskouluun voi ilmoittautua myös ensimmäisellä kerralla paikan päällä.
Ryhmien hinnat:
Yleisurheilukoulu 45€
Kilpurit 75€
Suunnistuskoulu: 1 lapsi 50€, 2 lasta samasta taloudesta 90€ ja 3 tai useampi lapsi
samasta taloudesta 120€. Hinta sisältää 13 harjoituskertaa, 7 kompassikisaa ja
keskiviikkoisin iltarasteihin osallistumisoikeuden.
Osallistumismaksun lisäksi tulee maksaa seuran vuosittainen jäsenmaksu 10€ (jos et vielä
ole jäsen).
Sekä yleisurheilu- että suunnistuskouluryhmien hintaa kuuluu lisenssi, joka sisältää
vakuutuksen.
Lisätietoja voi kysyä: toimisto@asikkalanraikas.net
Ilmoitamme myös muusta kesätoiminnasta Raikkaan nettisivuilla ja Facebookissa.
WWW.ASIKKALANRAIKAS.NET

FC ASIKKALA
FC ASIKKALAN FUTISKOULU TYTÖILLE JA POJILLE
Aika:
6.-10.6.2022
Ryhmät:
3-4 -vuotiaat klo 10:00-11:00 (vanhemman kanssa)
5-6 -vuotiaat klo 10:00-11:15
7-8 -vuotiaat klo 11:30-13:00
9-10 -vuotiaat klo 11:30-13:00
Paikka:
Kanavapuiston kenttä.
Mukaan nappulakengät sekä juomista! FC Asikkala ei vakuuta jalkapallokouluun osallistujia.
Ilmoittautuminen 30.5. mennessä osoitteeseen: fca.jalkapallokoulu@gmail.com
(Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa lapsen paidankoko ja syntymäaika sekä omat yhteystietonne).
Maksu: 50€ (30.5. mennessä). Jalkapallokoulun maksuun sisältyy paita, juomapullo ja pallo.
Tili: FC Asikkala ry FI62 5011 0920 0786 86
Viestikenttään: Osallistujan / osallistujien nimet ja syntymävuosi

WWW.FCASIKKALA.FI

FC KUUSYSI RY
Vuonna 2022 FC Kuusysin futiskoulu on tarkoitettu
vuosina 2010-2017 -syntyneille tytöille ja pojille.
Vääksyn Kanavapuiston kentällä harjoitukset
ma-pe klo 14.30-15.30
6.-17.kesäkuuta.
Jalkapallokoulu huipentuu 20.-22.6.2022 Lahden
Kisapuiston stadionilla pelattavaan kenttien
väliseen HELMI-lopputurnaukseen!

Hinta 95€, sisaralennus -50% kun futiskouluun
osallistuu samasta perheestä kaksi tai useampi
lapsi.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.fckuusysi.fi/futiskoulu
W E D Ewww.fckuusysi.fi/futiskoulu
LIVERHEALTHY.CO

KANAVA GOLFDEMOGRAPHICS OF
JUNIORI-OHJELMA
CURRENT CUSTOMERS
JUNIORIOHJELMA 2022
Junioriryhmät ovat suunnattu 6-19 vuotiaille lapsille ja nuorille.
Ryhmät kokoontuvat 1-3 kertaa viikossa ja jakautuvat iän ja taitotason
mukaan kolmeen ryhmään: aloittelijoihin, harrastus- eli peliryhmään ja
kilparyhmään. Kilparyhmälle harjoittelu on ollut viime vuosina ympärivuotista.
Golfin voi aloittaa Kanavagolfissa ilman omia välineitä. Klubilta löytyy
lainamailoja, joita voit pyytää halutessasi käyttöösi ryhmäharjoittelun ajaksi.
TARKISTATHAN KESÄN PÄIVITETYT AIKATAULUT
www.kanavagolf.com
Lisätiedot ja kyselyt: Kanavagolf Juniorit sähköposti:
juniorit@kanavagolf.com tai p. 045-2118996

WEDELIVERHEALTHY.CO

TOIMINTAOHJEITA

Muutokset toiminnoissa ovat mahdollisia lyhyelläkin
varoitusajalla, mikäli tilanne niin vaatii. Nämä
muutokset eivät päivity suoraan esitteeseen. Seuraa
järjestäjien tiedotusta.

