
LASTEN JA NUORTEN
KESÄTAPAHTUMAT

 SIEVISSÄ 2022
Olet saanut käteesi kesäajan toimintaesitteen. Tähän esitteeseen on koottuna tietoja

kesäajan toiminnoista ja tapahtumapäiviä lapsille ja nuorille. Tutustu esitteeseen rauhassa ja 
pidä tallessa. Esitteeseen ovat materiaalia toimittaneet Sievin kunnan hyvinvointitoimi, Sievin 

seurakunta, Sievin 4H-yhdistys,  Taitokeskus Sievi, Vieska Futsal ja Sievin sisu. 

KESÄN PERINTEISET LEIRIT LOUETJÄRVEN LEIRIMAJALLA
Kesän 2022 leirien teemana on tiedetemput ja erilaiset kokeet. Leirillä jokainen osallistuja saa kokea 
elämyksiä ja oppia toimimaan ryhmässä. Jokainen leiriläinen saa kotiin leirikirjeen kesäkuun alussa, 
josta löytyvät tarkemmat ohjeet mm. saapumisesta ja tarvittavasta leiri-
varustuksesta. Leirihintaan kuuluu majoittautuminen, ohjelma materiaa-
leineen, ruokailut ja vakuutus. Leiriläistenkuljettaminen leirimajalle on 
huoltajien vastuulla. Leireille otetaan 25 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä.

1. Tyttöjen leiri (vuosina 2012-2014 synt.): 14.-15.6., hinta 15€
2. Poikien leiri (vuosina 2012-2014 synt.): 16.-17.6., hinta 15€
3. Tyttöjen ja poikien leiri (vuosina 2009-2011 synt.): 21.-23.6., hinta 25€

ILMOITTAUTUMINEN LEIREILLE
alkaa ma 9.5. klo 9. Tänä vuonna sitovat il-
moittautumiset tehdään nettilomakkeella:

 www.sievi.fi/loma-ajan-toiminta

Ilmoittautuminen päättyy ti 31.5. tai kun 
paikat ovat täynnä. Tämän jälkeen vapaita 
paikkoja voi tiedustella nuorisotyöntekijä 

Marikalta (044 488 3485).

SINÄ VUOSINA 2008-2009 syntynyt nuori
Tule mukaan juuri sinulle suunnatulle leirille 
to-la 9.-11.6. Leiri pidetään seurakunnan lei-
rimajalla. Mukana leirillä on tyypit koululta - 
Marika ja Piia sekä seurakunnalta toinen Piia. 

Leirillä on luvassa ohjelmaa ja menoa yläkou-
lulaisten tyyliin. Leirin hinta on 25€, joka sisäl-
tää ohjelman materiaaleineen, majoituksen, 
ruokailut ja vakuutuksen. Ilmoittautuneille 
lähetämme leirikirjeen ennen leirin alkua.

45€

Nuorisotalo Miitti 
ke-pe 3.-5.8. klo 9-15

nuorisotyöntekijä
Marika 044 488 3485

Ilmoittautuminen skeittileirilleavoinna ma 9.-pe 27.5.
www.sievi.fi/loma-ajan-toiminta



Kesäkuu on kepparikuukausi
Kesäkuussa Sievin kirjaston alakerrassa, Taidelaarissa, 
on esillä nuoren kepparivalmistajan Kiia Nurmimäen 
tekemiä keppareita ja 4H:n samaan aiheeseen liittyvää 
materiaalia sekä tietoa nuorten yritystoiminnasta.

Kesälukukampanja 2022 - Kesälukupassi koululaisille
Kesällä 2022 pääsee matkustelemaan tarinoiden maailmaan Sievin kirjaston ja kulttuuritoimen yhtei-
sen kesälukupassin avulla. 1.6.-31.8.2022 järjestetään lukukampanja koululaisille, joka toimii edellisistä 
kesistä tuttuun tyyliin.

Kirjastosta saa noutaa kesälukupassin, johon voi merkitä kaikki lukemansa tai kuuntelemansa
kymmenen kirjaa. Passeja saa halutessaan täyttää useamman kesän aikana.

Huoltajan nimikirjoituksella varustetun passin
palauttaessaan osallistuu arvontaan, jossa arvotaan
mukavia palkintoja. Oikein antoisaa lukukesää kaikille!

Satutuokiot kirjastolla
Perjantaina 10.6 ja perjantaina 26.8 astutaan satujen 
maailmaan. Kirjaston satutuokiot alkavat kello 9.30.

Tervetuloa terveenä!

SIEVIN 4H-YHDISTYKSEN
KESÄLEIRITARJONTA

Kesälle tulossa monenlaisia päiväleirejä.
Teeman mukaista ohjelmaa on tarjolla päiväleirien ajan.

* PUUHAPÄIVÄT alakoululaisille 6-10.6. klo 9-14 
* KEPPARILEIRI yli 8v. nuorille kirjaston Taidelaarissa 13.6. klo 11-15. 
* KALASTUSPÄIVÄLEIRI 3-6 lk:t 14-15.6. 
klo 10-14 LC:n laavulla Louejärvellä 
* HEPPALEIRIT Hakamaan tallilla
Leiri 1. 27.6.-1.7. klo 10-15w
Leiri 2. 1-5.8. klo 10-15
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
https://sievi.4h.fi/kesa-2022/kesan-2022-toimintaa/

RETKI POWERPARKKIIN TO 16.6.
Lähde mukaan Suomen suurimpaan vapaa-ajankeskus huvipuisto PowerParkiin. 
160 hehtaaria ikärajatonta riemua, vauhtia, elämyksiä ja aktiviteetteja. Mukaan 
mahtuu 30 ilmoittautumisjärjestyksessä: https://sievi.4h.fi/kesa-2022/kesan-2022-toimintaa/



Lasten kesäkudonta

Ti-pe 7.-10.6. klo 10-14; Kudo matto tai tyyny oikeilla kangaspuilla!
Itse tekemällä saat juuri omaan huoneeseesi sopivan sisustustekstiilin. 
Valmistuuko poppanasta pehmoinen tyyny vaiko värikkäistä kuteista 
raidallinen matto? Valinta on sinun!

Kurssi sopii parhaiten yli 10-vuotiaille. Omat eväät mukaan.
Kurssimaksu 45e + materiaalit alkaen 20e.
Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse sievi@taitokeskipohjanmaa.fi tai 
verkkosivuilta www.taitokeskipohjanmaa.fi 

Lasten käsityöleirit

Ti-to 14.-16.6. klo 10-13; Mitä on tuftaus, kankaankuviointi tai kehysku-
donta? Tule ottamaan siitä selvää! Päivän aikana opit tekniikan alkeet ja 
voit saada kotiin viemisiksi esimerkiksi itse tehdyn tyynyn, kassin, tyy-
nyliinan, käsipyyhkeen, seinätekstiilin… Vain mielikuvitus on rajana!

Tuftaus ti 14.6., kankaankuviointi ke 15.6. ja kehyskudonta 16.6.
Pajamaksu 40/3pv, 30e/2pv, 20e/1pv sisältäen materiaalit. Omat eväät 
mukaan. Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse sievi@taitokeskipohjan-
maa.fi tai verkkosivuilta www.taitokeskipohjanmaa.fi

TAITOKESKUS SIEVIN OHJELMAA
LAPSILLE KESÄLLÄ 2022

Muttimarkkinat 16.7.

La 16.7. Lasten työpaja nonstoppina. Tule kokeilemaan kehyskudontaa tai tee 
itsellesi upea avaimenperä makrameesolmuilla. Sään salliessa pajat pyörivät 
taitokeskuksen edustalla, muussa tapauksessa sisällä. Ei ilmoittautumista.

Pajamaksu 5e/kehyskudonta, 3e/avaimenperä

NÄHDÄÄN KAHDEN VUODEN TAUON
JÄLKEEN TAAS MUTTIMARKKINOILLA

LA 16.7. KLO 10-14!

Mitä muuta Sievissä kesäaikana tapahtuu? 

Kurkkaa ajankohtaiset tapahtumat kunnan tapahtumakalenterista. 
www.sievi.fi/tapahtumakalenteri
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JALKAPALLOKOULU SIEVISSÄ!

KENELLE?
Aloittavat 1. luokkalaiset -
Lopettavat 6. luokkalaiset

MILLOIN?
Ti 28.6. - To 30.6.

MISSÄ?
Sievin Monitoimihallin viereisellä 
jalkapallokentällä

HINTA:
35€ / osallistuja, sisaralennus 
10€ / lapsi

ILMOITTAUTUMISET:
17.6. mennessä sähköpostitse
kerhot.vieskafs@gmail.com

Kerro sähköpostissa:
- lapsen nimi, ikä ja osoite
- huoltaja nimi, puhelinnumero ja 
sähköposti

Vakuutusturva omalla vastuulla.

TERVETULOA PESISKOULUUN!

G- ja F-junioreiden (2012 ja
myöhemmin synt.) pesisharkat

Jussinmäen urheilualueen
pesäpallokentällä

keskiviikkoisin klo 17.30. 

Lisätietoja saat 
numerosta 
050 5362 362
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Kesäkerhossa pääset

harrastamaan monipuolisesti

liikunnallisia leikkejä ja pelejä.

Haluatko tulevina kesinä oman yhdistyksesi kesäajan lapsille ja
nuorille suunnatun toiminnan tähän esitteeseen?

Ole yhteydessä kunnan nuorisotyöntekijä Marika Ahonniskaan, 044 488 3485.


