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Nuorisoneuvosto
Pedersören nuorisoneuvosto valvoo nuorten etuja 
kunnassa. Oletko kiinnostunut nuorisoneuvostosta 
ja haluaisitko olla mukana vaikuttamassa nuorisoty-
öhön? Ota yhteyttä nuorisosihteeriin 
mari-louise.backlund@pedersore.fi

Nuorisotoimisto
Vinkkaa meille kerhotoiveista ja tapahtumista! Tietoa 
lasten ja nuorten tapahtumista löydät osoitteesta www.
pedersore.fi/ax-fi/nuoret/ tai tule käymään Kulttuuritalo 
Axissa, Jauhotie 1, Pännäinen.

Tietoja
Ilmoittaudu henkilölle, jonka yhteystiedot ovat 
tapahtuman alla. Ilmoittautumisaika on 14.–19.2. 
Kirjoita sähköpostiin: tapahtuma, jota ilmoittautu-
minen koskee, nimi ja osoite, ikä, puhelinnumero, 
huoltajan puhelinnumero, allergiat, muut tärkeät 
tiedot (mahd. lääkitys tms.). 
Saat osallistumisvahvistuksen viimeistään 20.2. Jos 
sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä sähköpostitse 
tai kiireellisissä asioissa puhelimitse (soittamalla tai 
tekstiviestillä). Ilmoittautuminen matkoille on sitova. 
Kaikki kunnan järjestämät matkat ja tapahtumat 
ovat päihteettömiä. HUOM! Sinulla on oltava oma 
tapaturmavakuutus, kun osallistut hiihtolomata-
pahtumiin.

Ann-Margret Hjulfors, nuoriso-ohjaaja
Epost: ann-margret.hjulfors@pedersore.fi
Tel: 044-5850877
David Englund
Epost: david.englund@pedersore.fi
Mari-Louise Backlund, Nuorisosihteeri
Epost: mari-louise.backlund@pedersore.fi 
Tel: 050-5345953
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Lumilautailukurssi Bergössä         24.2
Nuorisotoimisto järjestää lumilautailukurssin klo 
12-16. Laskemisen, hyppyjen, temppujen ja turval-
lisuuden perusteet. Paikkoja on rajoitetusti. Ohjaaja: 
Björn Snellman. Kurssimaksu: 15 €/osallistuja/päivä. 
Sisältää kurssin ja hissilipun (maksetaan ohjaajalle). 
Ota mukaan omat eväät. Kypäräpakko! Säävaraus. 
Pakkasraja -15 astetta. Lautailuvarusteet: lumilauta, 
kengät ja kypärä vuokrattavissa hintaan 13 €/päivä. 
Varustevuokra maksetaan Bergön hiihtokeskuk-
selle, eikä se sisälly kurssimaksuun. Lumilautoja on 
vuokrattavissa rajoitettu määrä. Ilmoittautumiset 
Ann-Margretille. 
Järj. Nuorisotoimisto ja Pedersöre 4H

Matka Oulun SuperParkiin      26.2
Oulun SuperPark on aktiviteettipuisto, jossa voi 
harrastaa lumilautailua, kickbike-potkulautailua, par-
kouria, golfia, kiipeilyä, trampoliinihyppelyä, kokeilla 
riippuliitoa, laskea mäkeä ja paljon muuta. Lisätietoja 
https://superpark.fi/park/oulu/
Matka on tarkoitettu 5.-luokkalaisista ylöspäin. Ota 
mukaan omat sisäkengät jos sinulla on, sukat tai 
tossut käyvät myös (ei paljain jaloin). Voit lukita ta-
varasi säilytyslokeroon 1 €:n panttia vastaan. Lounas-
buffet sisältyy hintaan ja tarjotaan klo 11–14 puiston 
ravintolassa. Kypäräpakko lumilautailun ja kickbiken 
harrastajille. Hinta: 35 € (bussi, sisäänpääsymaksu ja 
lounas). 
Maksetaan bussissa.
Bussi 1: Sandsund (Zorro) klo 7.30, Pännäisten Sale 
klo 7.40, Edsevön Neste klo 7.45
Bussi 2: Edsevön Neste klo 7.35
Kotimatka klo 16.00. (Saavumme Edsevöön noin klo 
19, bussi 1 jatkaa samaa reittiä kuin lähtiessä.)
Ilmoittautumiset Ann-Margretille (katso sivu 2). 
Ilmoita kumman bussin kyytiin tulet. Bussiaikatau-
luun voi tulla muutoksia. Mahdollisista muutoksista 
ilmoitetaan suoraan ilmoittautuneille.
Järj. Nuorisotoimisto

Seinäkiipeilyä Sportiksella             27.2
Kiipeilytapahtuma klo 10–11.30 kiipeilystä kiinnos-
tuneille 1.–6.-luokkalaisille. Paikkoja on rajoitetusti. 
Maksu: 10 €/henkilö. Ilmoittautumiset Davidille.
Järj.: Kulttuuritalo Ax

Hiihtolomamatka Syötekeskukseen 27.2
Maksu: 35 € (sis. bussikuljetuksen ja hissilipun). 
Maksetaan bussissa. Ateriat eivät sisälly hintaan. 
Lähde mukaan vauhdikkaaseen päivään. Lähtö 
Sportikselta klo 6. Lasketteluaika n. klo 11–17. 
Perillä kotona n. klo 23. Käytä kypärää! Varusteet voi 
vuokrata paikan päällä. Ilmoittautumiset Ann-Mar-
gretille.
Järj. Nuorisotoimisto

Kynsitaidetta Axissa                         1.3
Opettelemme hoitamaan ja huoltamaan kynsiä. 
Viilaamme ja lakkaamme. Käsihieronnan perusteet 
ym. Paikkoja on rajoitetusti. 5 €/henkilö. Ohjaaja: 
Elin Forsbacka. Ota mukaan: pieni käsipyyhe, oma 
kynsilakka ja koristeita, jos sinulla on. Ilmoittautumi-
set Ann-Margretille. 
Järj.: Kulttuuritalo Ax

Tortilla- ja peli-ilta                       1.3
Teemme tortilloja, pelaamme pelejä ja vietämme 
aikaa yhdessä Kulttuuritalo AXissa, klo 16–19. Tar-
koitettu yläkoululaisille. Ilmoittautumiset: jessica.
roos@fs4h.fi / 050-5593438 viimeistään 20.2. Hinta: 
4 €/henkilö (enintään 15 osallistujaa).
Järj. Nuorisotoimisto/Pedersöre 4H

Mopojen ruuvausilta                      1.3
Mopojen ruuvausilta Södön hallilla. 1.3. klo 19–23, 
kahvi klo 20.30. Ota mukaan hieman rahaa poltti-
moita ja lamppuja varten. Tule korjaamaan moposi 
tai vain kahville ja viettämään aikaa! Södön halli 
sijaitsee Åsbackantiellä Erikssonin autoromuttamon 
takana. 
Järj.: Ähtävän seurakunta

Muut ohjelmat
Bergön laskettelumäki ja hiihtomaja
Bergön laskettelumäki on avoinna koko hiihtolo-
maviikon ja joka viikonloppu klo 12.00–16.00 sää-
varauksella. Varusteita voi vuokrata paikan päällä. 
Sponsoreiden ansiosta hinta viikolla 9 on vain 6 €/
henkilö (normaalihinta 9 €). Sponsoreita ovat: 25.2. 
Pedersören liikuntatoimisto. 26.2. Neste Pietarsaari. 
27.2. Neste Edsevö. 28.2. Torp Frys. 1.3. Best Hall. 
Lisätietoa Facebookissa: ”Bergö backen”.
Järj. If PP 


