
KESÄLOMAOPAS
YL IV IESKAN

2021

KOULULAISILLE



vnt 1 

vnt 3

vnt 2

vnt 4

7.-9.6.2021

 

v. 2013 ja v. 2012

syntyneet

 

 16.-18.7.2021

 

v. 2009 ja v. 2008

syntyneet

28.-30.6.2021

 

v. 2011 ja v. 2010

syntyneet

20.-22.7.2021

 

v. 2011 ja v. 2010

 syntyneet

kesäleirit Törmälässä

ylivieskan seurakunnan

ilmoittautuminen to 20.5. klo 18 alkaen osoitteessa bit.ly/leirit2021

ylivieskan seurakunnan



LEIREILLE ILMOITTAUTUMINEN

 alkaa

torstaina 20.5. klo 18.00. 

osoitteessa bit.ly/leirit2021 

 

Leiripaikkoja on rajallinen

määrä ja ne menevät nopeasti,

joten kannattaa olla valmiina

ilmoittautumisen alkaessa.

 

Leiripaikat täytetään

ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Mikäli leiripaikkoja vapautuu,

olemme yhteydessä varasijalle

oleviin.

 

Lähetämme leirikirjeen noin

viikko ennen leirin alkua.

 

Jos ilmoittautumisessa ilmenee

ongelmia tai

sinulla on kysyttävää leireihin

liittyen, voit soittaa

nuorisotyönohjaajista Hannelle

(puh. 044-7118623).
 

Leirit on tarkoitettu

ensisijaisesti Ylivieskassa ja

Merijärvellä koulua käyville.

 

Leiripaikkoja jokaisella on

leirillä 35. Leirin hinta on 25e. 

 

Mikäli leiripaikkoja on

vapaana,

ulkopaikkakuntalaiset voivat

osallistua leirille hintaan 30e.

 

Jokaisella leirillä on oma

teemansa.

 

Törmälän leireillä saamme

nauttia luonnon läheisyydestä,

laulaa, askarrella, pelata,

leikkiä ja viettää aikaa

yhdessä. Jokaisen leirin

tuttuja juttuja ovat

leirijumikset, iltahartaudet

sekä Raamattuarkit. Leireillä

tapaat uusia tuttuja ja monista

uusista tutuista tulee hyviä

uusia kavereita!

Tietoa leireistä

Seuraamme koronatilanteen kehittymistä ja ilmoitamme osallistujille

mikäli leirejä ei voida järjestää heikentyneen koronatilanteen takia.



ilmoittautuminen to 20.5. klo 18 alkaen osoitteessa bit.ly/kesapaivat2021

kesäpäivät

nuorisotila

vitiksessä

v. 2010-2013

syntyneille

 

5.7.-7.7.

klo 13-16

 

Tervetuloa leikkimään,

pelaamaan,

askartelemaan ja

viettämään yhteisiä

hetkiä Vitiksen

kesäpäiville!

Kesäpäivät

järjestetään

nuorisotila Vitiksessä

(Terveystie 11, B-
sisäänkäynti) ja sen

pihapiirissä.

 

 

ilmoittautuminen

kesäpäiville alkaa

20.5. klo 18

osoitteessa

bit.ly/kesapaivat2021

m



1

1

Seuraamme koronatilanteen kehittymistä ja ilmoitamme osallistujille

mikäli kesäpäiviä ei voida järjestää heikentyneen koronatilanteen takia.

 

Kesäpäiville mahtuu

20 ensimmäiseksi

ilmoittautunutta.

 

Kesäpäivien hinta

on 15 euroa, joka

sisältää 

 materiaalin ja

pienen välipalan. 

 

ilmoittautuminen

kesäpäiville alkaa

20.5. klo 18

osoitteessa

bit.ly/kesapaivat2021

 

 

 

 

Jos ilmoittautumisessa

ilmenee ongelmia tai

sinulla on kysyttävää

kesäpäiviin liittyen voit

soittaa

nuorisotyönohjaajista

hannelle (puh. 044-
7118623).

Seuraamme koronatilanteen kehittymistä ja ilmoitamme osallistujille

mikäli kesäpäiviä ei voida järjestää heikentyneen koronatilanteen takia.



Nuorisopalveluiden 
kesä 2021

SPUTNIKIN SUMMER ACTION-PÄIVÄLEIRIT
 

7-10-vuotiaille (v.2011-2013 syntyneet)
7.-11.6. Tiede-teema

14.-18.6. Luonto ja kierrätys-teema
21.-24.6. Eläin-teema

Päivittäin klo 9.30-15.00. Ohjelmassa liikuntaa, askartelua
ja leikkiä. Mukaan mahtuu 20 lasta/leiri. 
Hinta 25€/vko ( Eläin -teema 20€/4pvä)
sis.materiaalin, lounaan ja ohjauksen. 

Ilmoittautumiset 11-28.5. Piritta puh. 0444294352.
 
 SKEITTILEIRI 21-24.6.klo 10-16

 
7-14-v, hinta 60€ sis. opetus, ohjelma, materiaali, lounas.

Opeina Pinna Skateboardingin Wili ja Heljä.
Leireille ilmoittautumiset 11.-28.5.

Piritalle puh. 0444294352.
 
 



lua

LASTEN LIIKENNEPUISTO, AVOINNA 7.6.-9.8.2021
 

ma-pe klo 10-19, la klo 10-14 (su suljettu). 
Käyntimaksu 2€/kerta

Ikäraja autoihin 4-10-v.  
Ei valvottua leikkikenttätoimintaa. 

Puiston puh. 0444294221.
Liikennepuistoon avataan kesällä 4H:n Vohvelikahvila.

Tulossa myös liikennepuiston puistojumpat .
 

MINIGOLFPUISTO
 

7.6.-7.8.2021 ma-pe klo 10-20 pelivälineet liikennepuistosta, 
la -su klo 12-20 pelivälineet Rose-grilliltä. 

Keväällä ja syksyllä pelivälineet Rose-grilliltä
ma-pe 11-20, la-su 12-20.

 

KEKAN MAJAN AVOIMET OVET
 

tiistaisin klo 16-19, ajalla 29.6.-3.8 .
Saunan lämmittää Ylivieskan Latu.

Majan varaukset 28.6.-31.7.liikennepuistosta.



PÄIVÄRETKI KALAJOELLE to 22.7.
 

Kyytimaksu 5€ lisäksi maksat haluamasi 
 aktiviteetin  esim. JukuPark/SuperPark. Lähtö

Ylivieskan Matkahuollosta klo 10. Paluumatkalle
lähdetään Kalajoelta klo 18.00.

Ikäraja 13-v (tulevat 7.-luokkalaiset lasketaan 13-
vuotiaiksi), nuoremmilla oltava huoltaja mukana.
Sitovat ilmoittautumiset 7.6.-15.7.  liikennepuiston

aukioloaikoina puh. 0444294221.
 
 

PÄIVÄRETKI POWERPARKIIN TI 3.8.
 

Matkan hinta yli 130cm 50€, alle 130cm 40€. Hinta sisältää
kyydin, rannekkeen ja vakuutuksen ylivieskalaisille. 

Pelkkä matka ja sisäänpääsy 25€.
 Ikäraja 13-v (tulevat 7.-luokkalaiset lasketaan 13-
vuotiaiksi), nuoremmilla oltava huoltaja mukana. 
Sitovat ilmoittautumiset 7.6.-23.7. liikennepuiston

aukioloaikana puh. 0444294221. 



YHESSÄ! -FESTARIT  la 7.8. klo 13-16
Melenderin aukiolla (Kyöstintie 5)

Musiikkia, makuja maailmalta, taidetyöpajoja, tekemistä
lapsille, käsityöläisiä, kansainvälisyyttä ja rentoa

yhdessäoloa. 
Seuraa ilmoittelua!

 

TULEVIEN 7.-LUOKKALASTEN AVOIMET OVET
Sputnikissa tiistaisin 8.6.,15.6., 22.6. ja 3.8.

klo 18-20. Seuraa ilmoittelua Sputnikin Instagramissa. 
 

TULOSSA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



MUSEOKESÄÄ
KOTISEUTUMUSEO PUUHKALA

Puuhkalantie 6    

avoinna 12.-13.6. ja 19.-20.6. la-su klo 11-15 ja

30.6.-6.8. ke-pe 11-17, la-su 11-15

Kesällä 2021 Puuhkalan Kotiseutumuseon Makasiini 

muuntautuu lasten maailmaksi, josta löytyvät vanhan ajan 

lelunäyttely, pehmolelunäyttely sekä taidekulma.

Maitokannumuseossa voi käydä ihastelemassa kauniita 

keräilykannuja ja Jaakolan aitan, Järvelän talon sekä 

Stenbäckin taloista löytyvät kesänäyttelyt. 

Museolla voi tavat heinäkuisina lauantaipäivinä klo 11-13 mm. 

Pääsymaksu 5 € / hlö. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.

Lasten kulttuurikeskus Uulu – Vapaa pääsy

Ke 4.8. klo 12-17 Nellin ja Niilon Pellepuisto 

2 € / osallistuja

La 10.7. klo 14 Kukon ja kanan karkumatka

Museotontun sekä muita hahmoja. Kesäkahvila Kerttu palvelee 

herkkuineen.  Tervetuloa elävään museoon!



L A P S I L L E  2 0 2 1
HELAALAN MYLLYN KESÄKAHVILAKauppakatu 12    
avoinna 8.6.-8.8. ti-pe 10-17, la-su 10-15

Tulevana kesänä juhlimme Ylivieskan 50 vuotta  kaupunkina –juhlavuotta.  Esillä on vanhoja valokuvia sekä  
Myllykahvilan vohveliherkut ovat jo seutukunnan kuuluisimpia. 

uutta taidetta. Henkilökunta esittelee myllyn historiaa mielellään. 
Tervetuloa Helaalan Myllylle!



Ilmoittautuminen 17.5. mennessä: 

www.raudaskylansoivakesa.fi 

7. – 13.6.2021 Raudaskylässä

Annika

Junio

Adam Grazyna

Katarina Antti Jenni Tuomas

Kreeta- 
Julia

Konstantin 

    P
irk

ko

     Hanna

Kristiina

Toimintamme tukena:

Kansainvälinen
mestarikurssi

Huippuopetus, hyvät harjoittelumahdollisuudet  
sekä turvallinen ja oppimaan kannustava ympäristö! 
Harrastajille, ammattiopiskelijoille, ammattilaisille. 

Tarjolla myös pikkupianistien ja -viulistien 
musiikkileiri. Lue lisää nettisivuiltamme!

Tervetuloa mukaan Raudaskylän kesään! Katso lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet kursseillemme :     



Valtakunnallinen Puhallinmusiikkileiri 
10.–21.7.2021 Raudaskylässä  

“Raudaskylän opiston ja Soitinmusiikkiliiton Valtakunnallinen Puhallinmusiikkileiri 
tarjoaa jälleen korkeatasoista opetusta arvostettujen pedagogien johdolla kaikissa 
puhallin- ja lyömäsoittimissa sekä orkesterisoitossa. Opetuksen pääpaino on henkilö-
kohtaisessa instrumenttiopetuksessa lisättynä reilulla annoksella kamarimusiikkia. 

Leiri tarjoaa myös monille oppilaille ainutlaatuisen mahdollisuuden soittaa suuressa 
puhallinorkesterissa. Leiriläisistä muodostetaan kolme eritasoista sinfonista puhal-
linorkesteria sekä yksi kapellimestarikurssin harjoitusorkesteri, joten jokaiselle löytyy 
taidoilleen sopiva kokoonpano.

Opiskelun ja lukuisten konserttien lisäksi leirillä on mielenkiintoista vapaa-ajan ohjel-
maa; pelejä, leikkejä, retkiä ja seikkailuja sekä ystävyyttä toinen toisellemme. Kaikessa 
tekemisessä huomioidaan koronaohjeistukset ja toimintaa sopeutetaan niiden mukaan. 

Raudaskylän henki on jo käsite. Tehdään yhdessä tästä leiristä ikimuistoinen!”

– Tero Haikala, leirinjohtaja – 

Lisätiedot, ilmoittautuminen  
ja hinnat: 

www.puhallinleiri.fi  
Ota yhteyttä:

Leirinjohtaja Tero Haikala:  
tero.haikala@gmail.com 
p.  050 521 0003

Soitinmusiikkiliitto: 
 soli@)sulasol.fi

Koulutussuunnittelija Taru Vähäsalo:
taru.vahasalo@rko.fi  
p.  044 5641 383

Junio

Kreeta- 

Tervetuloa mukaan Raudaskylän kesään! Katso lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet kursseillemme :     www.rko.fi/raudaskylankesa



Raudaskylän Kristillinen Opisto
Opistontie 4-6, 84880 YLIVIESKA

15.-17.6.2021 
Raudaskylän Kristillisellä Opistolla
Luvassa on jälleen sirkusliikuntaa,  
ajoharjoituksia yksipyöräisellä, 
jongleerausta sekä hauskoja pelle- ja  
roolihahmoharjoituksia!
Leirille otetaan 10 leiriläistä.
 
Kouluttajana toimii Marja ”Malla” Hannula 
Mallan kiertävästä minisirkuksesta.
 
Ilmoittautuminen 21.5.2021 mennessä  
osoitteessa vankkuri.com!

HINTA
7-12- v. 75 €
yli 12- v. 110 € 
Sisältää täysihoidon ja leirin ohjelman.

Avustaja –50% aikuisen hinnasta.  
Kysy tarvittaessa maksusitoumusta 
kotikunnastasi.

LISÄTIEDOT
Sirkka Veivo, 044 772 7055
Ritva Mustakangas, 044 767 1469
vankkuri@rko.fi
 

Toimimme alueellisen koronaohjeistuksen 
mukaisesti!

VANKKURI.COM

ala- ja yläkouluikäisille erityisille

SIRKUSLEIRI
VANKKURI-hankkeen

Luontokuvista tarinaksi
Luovaa ja kertovaa luontokuvausta
15. – 19.6.2021

Kurssin aikana kuvataan kesäisissä Raudaskylän maisemissa eri aihealue-
ita luovan luontokuvauksen hengessä sekä opetellaan kuvaesityksen ja 
kuvallisen tarinan tekemistä. 

Kouluttajana ammattiluontokuvaaja Paavo Hamunen.

Lisätiedot: Koulutussuunnittelija Mika Pajala 
mika.pajala@rko.fi   / p. 050 4691 891 

Harmonikkaleiri 15.-19.6.2021

Ta
rvo

 Kantola Harmonikkaleiri kuuluu 
kesään! Leiri sopii  
vasta-alkajista jo 
pidemmällä oleville 
harrastajille. Omien ja 
ryhmäsoittotuntien 
lisäksi yhteismusisointia
ja konsertteja.  
 

Hinta: 
Opetus 195 €, 
täysihoito 120 € 

Netta Skog Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

www.raudaskylansoivakesa.fi

PopRock-leiri 15.-19.6.2021
Onko musiikki ja bändisoittaminen 

unelmasi? Tämä leiri on juuri sinulle! 
OPETTAJAT: 

Jussi Turpeinen
mm. Suvi Teräsniska, Yö

•  leirin johto, bändiopetus
Toni Porthén
mm. Abreu, Redrama, Arttu Wiskari 

•  rummut, bändiopetus
+ muita huippuammattilaisia
Hinta:  Opetus 290 €, täysihoito 120 € 

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN:

www.raudaskylansoivakesa.fi



Tutustu hauskalla tavalla sirkustaitojen perusteisiin!

 
 

Pääset kokeilemaan tasapainopalloa, yksipyöräistä, rolabolaa eli tasapainolautaa, 
jongleerausta eri välineillä, diabolon käsittelyä ja erilaisia pyöriteltäviä 

nauhoja ja vanteita. Lisäksi teemme hassunhauskoja pellehahmoja.
Hinta sisältää opetuksen ja lounaan.

 
 

Ohjaaja: Teatteri-ilmaisun ohjaaja, sirkusohjaaja ja klovni Marja Hannula

Ilmoittautuminen 9.6. mennessä 

5–7-vuotiaille 
28.–29.6. klo 9.30–14

Kurssin hinta 50 €

8–10-vuotiaille 
30.6.–2.7. klo 9.30–14

Kurssin hinta 65 €

SIRKUSKURSSI

Harmonikkaleiri 15.-19.6.2021 

           Marita Ylevä

Harmonikkaleiri kuuluu 
kesään! Leiri sopii  
vasta-alkajista jo 
pidemmällä oleville  
harrastajille. Omien ja 
ryhmäsoittotuntien  
lisäksi yhteismusisointia
ja konsertteja.  

195 €, 
täysihoito 120 € 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 

www.raudaskylansoivakesa.fi

Minecraft-leiri
10-12 -vuotiaille

Raudaskylän Opistolla
29.-30.6.2021

Luvassa yhteistä rakentelua, mielenkiintoisia
haasteita ja uuden oppimista Minecraftin
maailmassa. Yhdessä pelaamisen lisäksi
luvassa myös muuta mukavaa toimintaa!

 
Hinta: 65 € 

(sis. opetus, luokkamajoitus ja ateriat)
 

Lisätiedot:
minna.koirikivi@rko.fi

 
Ilmoittautuminen 15.6. mennessä osoitteessa:
www.rko.fi/minecraft-leiri-10-12-vuotiaille/

 

-leiri 15.-19.6.2021 
Onko musiikki ja bändisoittaminen  

unelmasi? Tämä leiri on juuri sinulle! 

TONI

Jussi
mm. Abreu, Redrama, Arttu Wiskari 

 huippuammattilaisia
290 €, täysihoito 120 € 

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN:

www.raudaskylansoivakesa.fi



Ylivieska Gymnasticsin Liikuntakesä!

LIIKUNTALEIRIT:LIIKUNTALEIRIT:
-7.-11.6 MA-PE, Kello 10-13 6-8V  VOIKKARILLA...............................................50e-7.-11.6 MA-PE, Kello 10-13 6-8V  VOIKKARILLA...............................................50e
-14.-18.6 MA-PE, Kello 10-13 9-12V VOIKKARILLA............................................50e-14.-18.6 MA-PE, Kello 10-13 9-12V VOIKKARILLA............................................50e
-21.-24.6 MA-TO, Kello 10-13 5-7V  VOIKKARILLA............................................40e-21.-24.6 MA-TO, Kello 10-13 5-7V  VOIKKARILLA............................................40e
-28.6-1.7 MA-TO, Kello 10-13  ALAKOULUIKÄISET VOIKKARILLA ..............40e-28.6-1.7 MA-TO, Kello 10-13  ALAKOULUIKÄISET VOIKKARILLA ..............40e
-21.-22.6 MA-TI, Kello 10-13 RAUDASKYLÄN KOULU JA LÄHILIIKUNTA-ALUE -21.-22.6 MA-TI, Kello 10-13 RAUDASKYLÄN KOULU JA LÄHILIIKUNTA-ALUE 
ALAKOULULAISILLE............................................................................................20e

LEIREILLÄ HARJOITELLAAN VOIMISTELUN PERUSTAITOJA RENNOLLA JA ILOISELLA OTTEELLA. 
PÄIVIIN SISÄLTYY MM. AKROBATIAA, VOIMISTELUA ERI VÄLINEILLÄ JA MONIPUOLISESTI PELEJÄ JA 
LEIKKEJÄ SISÄLLÄ JA ULKONA.LEIRIN LOPUKSI ASKARRELLAAN KIVA LEIRI MUISTO.
OMAT EVÄÄT SEKÄ JUOMAPULLO MUKAAN.

PARKOUR:
-PARKOUR PÄIVÄ 23.6 Kello 10-13 RAUDASKYLÄN KOULU JA               
LÄHILIIKUNTA-ALUE ALAKOULULAISILLE....................................................10e
-PARKOUR KURSSI 8-14V 8-24.6. 2x vko, TI ja TO Kello 14-16...........................50e
Kurssin kesto 3 viikkoa. Kurssille mahtuu 12 osallistujaa.

TEMPPUTENAVAT:
8.-29.6 TIISTAISIN Kello 16.45-17.30 4-5V. YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA  

 VOIKKARILLA..............................................................................................30€/Perhe

OPEN GYM VOIKKARILLA KESÄKUUSSA. 6€/HLÖ
MA,KE,PE Kello 13.15-15.15.
LAUANTAISIN Kello 11-13.30 

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan seuran facebook sivuilla ja netissä.
www.ylivieskagymnastics.fi
ILMOITTAUDU HARRASTETELINE.YLIVIESKA@GMAIL.COM 



YLIVIESKAN KAUPUNGINKIRJASTO
 avoinna koko kesän

31.5.-29.8.
 

e-aineistoja

Osallistu kesän  
lukubingoon!

Kuponki
kääntöpuolella

Lautapelejä

Elokuvia

Tule
kirjastoon

lainaamaan
kesäpuuhaa,

satoi tai
paistoi!

Lukemista

Puh. 044 4294 271
verkkokirjasto: joki.finna.fi

ma, ti, to ja pe klo 12-19
ke klo 10-18



Lue kirja, 
jossa on

lohikäärme

Kesän

LUKUBINGO
Lue 

pihalla

Lue kesään
liittyvä kirja

Lue
ääneen

Lue kirja,
jossa on

kissa 
TAI koira

Lue vähintään 15 minuuttia, jotta voit ruksata ruudun
 suoritetuksi. Suorittamalla kaikki kohdat ja 

palauttamalla täytetyn bingon yhteystietoinesi 
kirjastoon 9.8. mennessä

 osallistut kirjapalkintojen arvontaan.

Lue kirja, 
jonka 

kannessa on
kukka 

TAI auto

Lue
 pöydän alla

Lue
aikuisen
sinulle

suosittelema
kirja

Lue
aamulla

Nimi:_______________________________  Ikä: ________
Puh.nro: ______________________________________

Kesän

LU



ILOISTA KESÄÄ!
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