
KesälomaKesäloma  



Kesäloma! 

Kesäloman alkuun liittyy aina tietty odottava tun-
nelma: luvassa on lämpöä, aurinkoa, uintia ja 
leppoisaa oleskelua yhdessä kavereitten kanssa.  

Nuorisotoimiston kesälomaesitteestä löydät 
tekemistä kesälomaksi: leirejä, askartelua tai 
esim. matka Power Parkin vauhdikaaseen 
maailmaan!  

Tule mukaan jakamaan vähän kesäaikaa kans-
samme! 

 

 

Jos sinulla on kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä kyseessä olevan tapahtuman  
järjestäjään. Yhteystiedot on ilmoitettu jokaisen tapahtuman kohdalla. Ilmoitt-
autuminen on sitovaa. Kunnan järjestämät matkat ja tapahtumat ovat aina päihte-
ettömiä.  

HUOM! Oma tapaturmavakuutus kun osallistut kesälomatoimintaan. 

Ann-Sofie Rasmus,  

nuoriso-ohjaaja 

ann-sofie.rasmus@pedersore.fi 

044-5850877 

Mari-Louise Backlund,  

nuorisosihteeri 

mari-louise.backlund@pedersore.fi  

050-5345953 

Julkaisija: Pedersören nuorisotoimisto, 2017   Kuvitus: Katta Svenfelt 



Kesälomamatka Power Parkiin 8.6. 

Tule mukaan nuorisotoimiston kesälomamatkalle Härmän Power Parkiin! Vuonna 

2006 tai aiemmin syntyneille. Bussi: Pännäinen Sale klo 10.00, kotona taas n. klo 

17.00. Olemme huvipuistossa klo 11-16.  Power Parkin työntekijät mittaavat turvalli-

suussyistä jokaisen lapsen pituuden kun saavumme Härmään. 

Hinta: 30€   alle 130 cm 

     40€   130 cm ↑ 

Hintaan sisältyy bussi ja ranneke. Jokainen maksaa ruokansa itse, ja edellytämme, 

että kaikki lapset pystyvät itse ostamaan itselleen syötävää. Power Parkissa on useita 

ravintoloita ja ruoka-annoksen hinta on 7-15 €. Inforakennuksessa on säilytys-

bokseja. Lisätietoja löydät osoitteesta www.powerpark.fi 

Ilmoittautuminen ajalla 24.-30.5.: ann-sofie.rasmus@pedersore.fi Ilmoita nimi, 

ikä, osoite, puhelinnumero, mahd. allergiat ja huoltajan yhteystiedot. 

Saat vahvistuksen viimeistään 31.5. 

Lisätiedot: Ann-Sofie, sähköpostitse tai kiireellisissä tapauksissa puhelimitse 044-

5850877. 

Järj. Nuorisotoimisto 



 

 

Saaren vangit 6.-7.6. 

Tule mukaan viettämään kaksi seikkailuhenkistä päivää Köpmanholmenin saarella. 
Nukumme teltoissa, vietämme aikaa ulkona ja opimme selviytymistaitoja.  

Lähtö tiistaina klo 9 Köpmanholmenin venelaiturilta. Leiri päättyy klo 16 samaan 
paikkaan. Yöpyminen joko omassa tai yhdistyksen teltassa. 

Ikäraja: 10 v tai vanhemmat. 

Leirimaksu: 45 € jäsenille ja 65 € muille. Ilmoittautuminen sähköpostitse viimeistään 
21.5.! 

 

Kokkauskurssi!  

27.6.  klo 10-15 Lövis, Pänäinen 

8.8. klo 10-15 Nordanå byagård, Purmo 

Hinta: jäsenille 5 € ja muille 8 € 

Ilmoittautuminen sähköpostitse viimeistään 
viikko etukäteen! 

 

Ruokakoulu 

12.-15.6. Lövis 

 

Askartelupäivä, Lövis 3.8. klo 10-14 

Hinta: jäsenet ilmaiseksi, muille 3 € 

Ilmoittautuminen viimeistään 3.8. 

 



Jukupark, Kalajoki 

10.8. klo 9-16.30 

Lähtö: Neste, Edsevö klo 9.00 

Hinta: 40-45€  

Ilmoittautuminen sähköpostitse viim. 
30.7.  

Ikäraja: 11 vuotta täyttäneet, nuo-
remmat aikuisen seurassa. Uima- 
taitoisille! 

 

4H-jäsenten kesätapaamiset. Tule tapaamaan 4H:n ohjaaja piknikillä/nyyttikestillä ja 
istuta oma lehtikuusi. 

Pännäinen-Östensö, Lövis 19.6. klo 12-13.30 

Sundby, Sundby skola 20.6. klo 10-11.30 

Lepplax, Lepplax skola 21.6. klo 10-11.30 

Överesse-Ytteresse-Bäckby, Överesse skola 26.6. kl o10-11.30 

Edsevö, Edsevön koulu 21.6. klo 13-14.30 

Sandsund, Kyrkoby skola 20.6. klo 13-14.30  

Purmo-Forsby, Purmogården 22.6.  klo 10-11.30 

Kolppi, Kållby-Heimbacka skola 26.6. klo 13-14.30  

 

 

Lisätietoja ohjelmasta osoitteesta www.pedersore.fs4h.fi  

 

Järj. Pedersöre 4H 

Vaasantie 195 Pännäinen 

pedersore@fs4h.fi 

Tanya Snellman, toiminnanohjaaja 0505593438 

Pedersöre 4H

#pedersore4h 

http://www.pedersore.fs4h.fi
mailto:pedersore@fs4h.fi


Balatako taidekurssi 12.-16.6. 

Nauti kesästä Balatakon taidekurssilla! 7-11-vuotiaille. Maalaamme, piirrämme ja 

muotoilemme käyttämällä erilaisia materiaaleja ja tekniikoita. Kesän teema on  

Tulevaisuustaide! 

Kurssi on kaksikielinen ja opettajina 

toimivat Iren Mollgren ja Sara Sundqvist.  

12.-16.6 .klo 9-12  Kulttuuritalo AX,  

Pännäinen  

Ilmoittautuminen: Ulrika Stenmark puh. 

050-5166169 mahdollisimman pian. 

Hinta: 40€ (viisi päivää) 

Enint. 15 osallistujaa. 

Tervetuloa mukaan! 

IK Falkenin kesäleiri 14.-15.6. 
 

Tule mukaan lasten ja nuorten kesäleirille!  
 
Vuonna 2009 tai aiemmin syntyneille. 
Lämmintä ruokaa molempina päiviniä, mutta ota 
mukaan juomapullo ja välipaloja. Leiri pidetään ul-
kona, joten pukeudu sään mukaan. Järjestämme linja-
autokuljeteusta, aikataulu osoitteessa www.ikfalken.-fi 
ja Facebookissa: www.fb.com/ik falken friidrott. 
Ilmoittautuminen viim. 7.6. lomakkeella, jonka löydät 
osoitteesta www.ikfalken.fi. 
Ilmoita samalla, tuletko bussilla ja onko sinulla  
mahdollisesti erikoisruokavalio.  
Leirin hinta on 20 €. Samasta perheestä kaksi lasta 
hintaan 30 € ja kolme lasta 40 €. 
 
Järj. Pedersören liikuntalautakunta ja IK Falken 

http://www.ikfalken.%1ffi
http://www.ikfalken.%1ffi


Klippan lastenleiri 19.-21.6. 
 (2 yötä) 

Paikka: Klippan, Munsala  

Leiri on tarkoitettu 8-12-vuotiaille. Perinteistä ohjelmaa: askartelua, musiikkileikkejä, 

pallopelejä ja uinta. Klippan sijaitsee lähellä Storsandin ihanaa hiekkarantaa, jossa 

on mahdollista käydä saunassa. Asumme 4-12 hengen mökeissä. Lapset otetaan 

vastaan maanantaina klo 12.30– 13.00. Leiri päättyy keskiviikkona klo 14.00 kun-

niakirjojen jaolla. 

Ilmoittautuminen ajalla 24.-30.5.  

mari-louise.backlund@pedersore.fi  

Ilmoita nimi, ikä, osoite, puhelinnumero, 

mahd. allergiat ja huoltajan yhteystiedot.   

Saat vahvistuksen sähköpostiin viimeistään 5.6. 

Lisätiedot: Mari-Louiselle sähköpostitse tai kii-

reellisissä asioissa puhelimitse, 050-5345953. 

Järj. nuorisotoimisto 

Suomi 100 taidekilpailu  
Luo oma taideteos Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi! 

Taideteoksen tulee liittyä teemaan Suomi 100. Teoksen saa 

valmistaa vapaasti eri taidemuotoja käyttäen, mutta toivotta-

vaa on, että olisi mahdollista asettaa kilpailutyöt ja voittava 

teos nähtäville kunnan omassa juhlassa 9.9.2017 Sursik-alueella. Voit luoda taide-

teoksen itse tai yhdessä kavereiden kanssa. 

Lähetä valokuva taideteoksesta osoitteeseen ann-sofie.rasmus@pedersore.fi  tai 

postitse osoitteeseen Nuorisotoimisto, Pedersören kunta, PL 1, 68911 Pännäinen. 

Ilmoita kuka on luonut teoksen, ikä ja yhteystiedot, teoksen nimi ja millä tavalla se 

liittyy teemaan Suomi 100. 

Kirjekuoreen tai sähköpostiin merkki ”Taidekilpailu”. Onnea matkaan! 

mailto:mari-louise.backlund@pedersore.fi


16-19.7., AW Arena, Pännäinen 
Tule aloittamaan kiekkosesonki IFK Lepplaxin kanssa. Suunniteltu ryhmäjako: 03 ja 
vanhemmat, 04/05, 06/07 sekä 08 ja nuoremmat. Jokaiseen ryhmää mahtuu 30 j 
unioria + maalivahdit. 
Maksu: 220 € (03 ja vanhemmat), 200 € (04/05 ja 06/07), 180 € (08 ja nuoremmat). 
Osallistumismaksuun sisältyy t-paita, 2x50 min. jääai-
kaa/päivä, fysiikkaharjoittelu, luento (vanhemmille), 
lounas ja välipala joka päivä 

 
24.7 Tule PreSeason-harjoitteluun heti Katternö Ice 
Campin jälkeen! 
Kolmen viikon PreSeason-harjoittelut kaikille seudun 
junioreille. Harjoitteluryhmä 03-05 syntyneille. 
Maksu: 50 €, 2x1,5 jäävuoroa ja fysiikkaharjoitusta/viikko 
Maanantai klo 14.00 
Keskiviikko klo 14.00 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.ifklepplax.fi tai Frej Öst puh. 045-1105801,  
sähköposti: frej@ifklepplax           

Skeittauskurssi aloittelijoille 3.7. 

klo 10-13 Grubbo (Pännäinen) 

Ota mukaan juotavaa ja pieni välipala. Oma skeittilauta jos sinulla 

on (kerro ilmoittautumisen yhteydessä, meillä on rajoitettu määrä 

lainalautoja). Oma kypärä pakollinen (suojien käyttö toivotta-

vaa)! 

Opettajana toimii Philip Hänninen.  

Maksu: 5 €/ henkilö 

Ilmoittautuminen ajalla 24.-30.5. ann-sofie.rasmus@pedersore.fi Ilmoita nimi, ikä, 

osoite, puhelinnumero, mahd. sairaudet ja huoltajan yhteystiedot. 

Saat vahvistuksen sähköpostiin viimeistään 31.5. Säävaraus! 

Lisätiedot: Ann-Sofie sähköpostitse tai kiireellisissä asioissa puh. 044-5850877. 

Järj. nuorisotoimisto 

mailto:frej@ifklepplax


Pedersören uimakoulut kesällä 2017 
 

3.-14.7.2017 Vilttorpet: Karby, Sundby, Skutnabba, Staffansnäs ja Sandsund.  

3.-14.7.2017 Vilttorpet: Edsevö, Katternö, Östensö ja Forsby.  

17.-28.7.2017 Vilttorpet: Kolppi (25m uineille!) ja Pännäinen/Lövö.   

17.-28.7.2017 Ent. Flynbo daghem Lapsille, jotka EIVÄT osaa uida 25 m. 

17.-28.7.2017.  Plassen, Lepplax. 

Vähimmäisikä: Kouluikäinen syksyllä 2017. 

Yhteyshenkilö: Emmelie Knutar  

050 -4146927. 

 

Ähtävä 
3.-15.7 Uimakoulu 1, Ala-Ähtävä 
17.-29.7 Uimakoulu 2, Ala-Ähtävä 
17.-29.7 Uimakoulu 3, Lappfors 
Ilmoittautuminen alkaa 1.6. 
www.folkhalsan.fi/esse 
Yhteyshenkilö: Nina Söderman puh. 050-5923085 

 
Purmo 
30.6.-14.7.2017 klo 10-16 Yli-Purmon ryhmälle, Nars  
30.6.-14.7.2017 klo 10-13  Ala-Purmon ryhmälle, Nars  
Ei uimakoulua lauantaina 1.7, mutta sen sijaan lauantaina 8.7. Uimakoulu päättyy 
perjantaina 14.7. 
Yhteyshenkilöt: Therese Granvik 050-3224112 , Petra Thodin 050-3435305 

 
 
Lisätietoja uimakoulusta löydät osoitteesta http://www.folkhalsan.fi/sim  
 



 

 

Forsby klo 11.00 

Toivomme hienoa ilmaa, paljon yleisöä, ja mahtavia pulloffeja. Koko perheelle! 

Pääsymaksu: 10 €/6 € 

Järj. Forsby På Toppen 

Premiär 30.6 

Manus: Tommy Olin 

Regi: Lilian Petterson. 

Mer info på www.pedersoreteater.fi 

Barnfest med Mästerkatten och Apan Anders 4.7 kl 17-18.30 

Ett familjeevenemang som bjuder på barnteater, musik, lekar, pyssel och trevlig 

samvaro i  Essegården. Programmet inleds med den finurliga 

barnpjäsen "Mästerkatten".Efter teaterföreställningen blir det 

musik då Apan Anders leder publiken i glada rörelse- och akti-

vitetssånger. Scenprogrammet följs av pyssel, lekar och gratis 

ansiktsmålning. Det finns också möjlighet att köpa någonting 

smått att ära. Alla är hjärtligt välkomna!  

10 €/biljett. Gratis för under 2-åringar som sitter i famnen. bil-

jettförsäljning vid dörren  

Arr. Överesse Uf 



LUKUBINGO!  
 

Pedersören kirjastot järjestävät ajalla 1.6-14.8.2017 Lukubingoa sinulle, 

joka olet 6-16 -vuotias. Lue/kuuntele yhtäjaksoisesti 15 minuutin ajan, niin 

saat rastittaa yhden ruudun bingokortissa. Jos olet 13-16 -vuotias, sinun pitää 

lukea/kuunnella 30 minuutin ajan. 5 rastin rivi vaakasuoraan, pystysuoraan tai 

kulmasta kulmaan=BINGO! Kun sinulla on yksi bingorivi Lukubingo-kortissa 

saat täyttää yhden Bingo-lipukkeen=1 arpa. Palauta bingo-lipukkeet kirjastoon 

viimeistään 15.8. niin voit voittaa kirjapalkinnon! Lisää Lukubingo-

lomakkeita ja Bingo-lipukkeita saat kirjastosta tai verkkosivuilta https://

www.fredrikakirjastot.fi/   

 

Onnea matkaan ja oikein hyvää kesää sinulle! 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

Kuvakirja Ennen 

aamiaista 

  

Nurmikolla Kirja, joka 

kertoo 

eläimestä 

Jonkun 

muun 

sängyssä 

Puun juurella Paljain jaloin Jotain jän-

nittävää 

Uimavaatteet 

päällä 

Kivellä 

Eläimelle/ 

eläimen 

kanssa 

Sunnuntaina 

  

Salaa 

  

  

Kirjastokirja Keltainen 

kirja 

Sängyssä Tietokirja Sukulaiselle/ 

sukulaisen 

kanssa 

Kirja, joka te-

kee sinut iloi-

seksi 

Sohvalla 

Ensimmäinen 

kirja sarjassa 

Kaverille/ 

kaverin 

kanssa 

Kun sataa 

  

Huovalla 

  

Sarja-

kuvat 

 

 
 

 

BINGO! 

  

Palauta tämä BINGO-lipuke kirjastoon, niin 
olet mukana kirjapalkinnon arvonnassa 
Nimi:: ______________________________ 

Puh: _________________Ikä:______ 

BINGO! 

  

Palauta tämä BINGO-lipuke kirjastoon, niin 
olet mukana kirjapalkinnon arvonnassa 
Nimi:: ______________________________ 

Puh: _________________Ikä:______ 

https://www.fredrikakirjastot.fi/
https://www.fredrikakirjastot.fi/


Pedersören nuorisoneuvosto esittää: 

Alva 

Nygård 

 

14.6 .klo 20 

Koulupuistossa 

Kerro meille, minkälaisia kerhoja ja tilaisuuksia meidän pitäisi mie-

lestäsi järjestää! Tietoa nuorisoneuvostosta ja lapsi– ja nuorisotoi-

minnasta löydät osoitteesta www.pedersore.fi/ax/ung 

 

Pedersöre ungdom #ungipedesi 

 

Tule käymään! Kulttuuritalo AX, nuorisotoimisto, Jauhotie 1,  

Pännäinen. 


