SUOMUSSALMI

LASTEN, LAPSIPERHEIDEN JA NUORTEN KESÄ 2017

Suomussalmen Seurakunnan järjestämänä

Lasten päiväleirit (vuonna 2010-2012 syntyneille)
Roinilan leirikeskuksessa, os. Veikkolantie 27, 89800 Suomussalmi KK
Ma-ke 5.-7.6.2017 klo 9.00-14.00
Leiripäivät tarkoitettu vuosina 2010 - 2012 syntyneille
Hinta 5€/hlö/päivä
ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN 22.5.2017 MENNESSÄ
Tiedustelut Raili Kyllönen puh 0440 615 227 tai raili.kyllonen@evl.fi

Kesäleiripäivä alakoululaisille aikuisen kanssa
Roinilan leirikeskuksessa, os. Veikkolantie 27, 89800 Suomussalmi KK
To 8.6.2017 klo 9.00-14.00.
Leiripäivä on tarkoitettu eskari-6.-luokkalaisille aikuisen kanssa.
Hinta 5 €/hlö
Tiedustelut Raija Seppänen puh 0440 615 169 tai raija.seppanen@evl.fi
Äiti-lapsileiri
Roinilan leirikeskuksessa, os. Veikkolantie 27, 89800 Suomussalmi KK
Leiri on tarkoitettu äideille ja 0 - 5 vuotiaille lapsille.
Leiri alkaa perjantaina 9.6.2017 klo 15.00
ja päättyy lauantaina 10.6.2017 klo 13.00
Hinta 12 €/aikuinen, lapset ei maksua
LEIRILLE ILMOITTAUTUMINEN TÄYNNÄ, VOI ILMOITTAUTUA VARALLE
Tiedustelut Raija Seppänen puh 0440 615 169 tai raija.seppanen@evl.fi

Varhaisnuorten leirit
Seurakunta järjestää varhaisnuorten leirejä tänä kesänä seuraavasti:
2008-09 syntyneet

12.-14.6.

2006-07 syntyneet

19.-21.6.

2004-05 syntyneet

6.-8.8.

Kesäkuun leireille ilmoittautuminen ma 22.5. klo 16 alkaen p. 040 4152343.
Elokuun leirin ilmoittautumiset seurakunnan nettisivuilta 6.7. klo 9 alkaen.
Tarkemmat tiedot leireistä löytyy seurakunnan nettisivuilta.
www.suomussalmenseurakunta.fi

JALKAPALLO
Jalkapallokoulu, kesä 2017
5.6.-27.7.2016 tiistaisin ja torstaisin
Klo 10:00-11:00 2010-2014 syntyneet
Klo 11:00-12:00 2009-2002 syntyneet
Klo 12:00-13:00 2008-2002 syntyneet pidempään harrastaneet erillinen Taitokoulu.
Hinta 25 € sisältää tunnin ohjatun ohjelman tiistai ja torstai aamupäivisin, vakuutuksen, sekä pelaajan halutessa
osallistumisen kesän Kainuun Nappulaliigan turnauksiin.
Koulu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tilille
FI27 5442 0940 0063 44 SuPS jalkapallojuniorit
Viestikentään pelaajan nimi/jalkapallokoulu 2017
Ilmoittautumiset lomakkella, joka löytyy osoitteesta
http://sups.nettilomake.fi/edit/4573
http://sups-nappulat.blogspot.fi/p/jalkapallokoulu-kesa-2017.html

SUUNNISTUS
Lasten suunnistuskoulu alkaa 4.5. 2017.
Lasten suunnistuskoulu järjestetään kuntosuunnistusten yhteydessä touko-kesäkuussa torstai-iltaisin klo 17.0018.30.
Suunnistuskoulu on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille. Aivan pienimmillä lapsilla, jotka eivät vielä osaa lukea, tulee
olla vanhempi mukana. Suunnistuskoulussa tutustutaan karttaan, opetellaan karttamerkkejä ja suunnistetaan
pienissä ryhmissä.
Ensimmäinen kokoontuminen on 4.5. Kirkonkylällä ja seuraavat 11.5. Ämmänsaari, kirjaston parkkipaikka (paikka
vaihtunut), 18.5. Ruukinkankaan koulu (paikka vaihtunut) ja 1.6. Haverinen.
Kuntosuunnistuksiin opastetaan myös teiden varsilla olevilla rastilipuilla.
Tiedustelut Maijalta, 040 544 1786
Seuraa myös Suomussalmen Rastin nettisivuja:
https://www.suomussalmenrasti.fi/?Act=100&conmod=uutiset&idu=465
Kuntorastit:
25.5. to Itäjärvi maakuntaviesti
1.6. to Haverinen 6.6. ti Lomakylä/Pitämän puoli

8.6. to Itäjärvi/ Koiralampi
13.6. ti Varisjärvi/Leväjoki
15.6. to Itäjärvi/Luolalampi
20.6. ti Saukkokangas
22.6. to Varisjärvi/Haverisenkangas
27.6. ti Itäjärvi/Pesiöjärvi
29.6. to Hulkonniemi/Pieni Kianta
4.7. ti Itäjärvi/Pesiönlahti
6.7. to Varisjoki
11.7. ti Akonvaara
13.7. to Itäjärvi/Koiralampi
18.7. ti Hulkonniemi/Nypläsniemi
20.7. to Haverinen
26.7. ke Aittokoski/Rästinlampi
3.8. to Lomakylä, Nuorisocup
10.8. to Aittokoski
17.8. to Itäjärvi/ Pesiönlahti
24.8. to Haverinen, pyöräsuunnistus
31.8. to Lomakylä
http://suomussalmenrasti.fi/?Act=256

FRISBEE
www.facebook.com/surafrisbee
email: surafrisbee@gmail.com
Lisää infoa Frisbee-jaoston asioista kevään aikana.
Suomussalmen Rasti- Frisbee http://suomussalmenrasti.fi/?Act=219

YLEISURHEILU
Suomussalmen Rastin yleisurheilijoilla on nyt omat Facebook -sivut
https://www.facebook.com/surayleisurheilu/

PESÄPALLO
Pesiskerho kesällä 2017

Suomussalmen Rastin pesäpallojaosto järjestää kesällä 2017 pesiskoulua Ruukin hiekkatekonurmella.
Tarjolla on tutustumista pesäpallon maailmaan ja myös muutakin hauskanpitoa urheilullisissa merkeissä.
Tarkoitus on tarjota jokaiselle onnistumisen elämyksiä pesäpallon parissa.
Pesiskerhomaksut
- Pesiskerhomaksu on 40€, sisaralennus -10€
Maksuun sisältyvät:
• ohjatut harjoitukset
• vakuutus
• pesiskerhotuote (t-paita)
• tarvittavat välineet lukuunottamatta räpylät
Pesiskerhoa pidetään seuraavasti
1. jakso 29.5 – 25.6: perustaitojen/sääntöjen opettelua
tauko 26.6 – 2.7
2. jakso 3.7 – 30.7: pelilliset taidot/pesiskoulupelit
Ruukin hiekkatekonurmi: maanantaisin ja keskiviikkoisin 31.7. saakka
klo 11.00 - 12.15 6 – 9 -vuotiaat
klo 12.30 - 14.00 10 – 13 -vuotiaat
Yhteystiedot
Ohjaajana toimivat:
Kalle Heikkinen puh. 040 015 6040, kallehei99[at]gmail.com
Joel Heinonen puh. 040 089 0719, joel.heinonen12[at]gmail.com
Soitella ja viestitellä saa jos kysyttävää.
Tervetuloa mukaan pesäpallokesään!
http://suomussalmenrasti.fi/?Act=37#pk

KESÄUIMAKOULUT, Kiannon Kuohuissa
3.7. - 7.7.2017
klo 9.30 - 10.30 2-3 -vuotiaat + vanhemmat
klo 11.00 - 12.00 Tulevat eskarit
klo 13.00 - 14.00 Koululaiset (7-14 -vuotiaat)
10.7. - 14.7.2017
klo 9 .30 - 10.30 4-5 -vuotiaat
Tiedustelut ja ilmoittautumiset uinninohjaajille puh. 044 777 3134
http://www.suomussalmi.fi/kuntalainen/palvelut/kiannon_kuohut/ohjatut_ryhmat

Suomussalmen liikuntapalvelut järjestää

NUORTEN LEIRIN 9-13 – VUOTIAILLE
Hossan Jatkonsalmella 27.–30.6.2017

Leiriohjelmassa mm.
* uintia ja saunomista, illanviettoja
* mailapelejä, lentopalloa, futista
* lautapelejä, kisailuja, mukavaa yhdessä oloa
* luontoretkeilyä ja melontaa
* kalastusta, askartelua
* hyvää ruokaa
Leirille ovat tervetulleita kaikki 9-13 –vuotiaat nuoret, jotka haluavat viettää mukavan viikon kavereiden kanssa
liikkuen ja rentoutuen.

Leirin hinta on 66 euroa sisältäen kuljetuksen Suomussalmelta, kaikki ateriat (aamupalan, 2 lämmintä ruokaa,
välipalan sekä iltapalan), vakuutuksen ja ohjatun ohjelman. Majoittuminen joko sisällä tai ulkona teltassa. Mukaan
mahtuu 40 leiriläistä.

Ilmoittautumiset Suomussalmen liikuntatoimistoon 12.6. mennessä puh. 044 585 9700 tai sähköpostilla:
liikunta@suomussalmi.fi

Nuorisopalveluiden kesäohjelma 2017
5. – 7.6.

Nuokkarilla (Alvarissa) ala-asteikäisille toimintaa 10 – 14
Ma 5.6 Pelit ja leikit
Ti 6.6. Kokkaus
Ti 7.6. Askartelu ja kädentaidot
Ei ennakkoilmoittautumista. Valmistamme yhdessä kevyen välipalan.

8. - 9.6.

Yön yli retki Säynäjäsuolle Syväjärven kodalle.
Lähtö Alvarin pihasta klo 10. Paluu seuraavana päivänä n klo 12.30.

Ota mukaan: Makuupussi, makuualusta, retkireppu, sopivasti vaatetta, kumisaappaat, juomista
pulloon, ruokailuvälineet, pieni puukko, kalastusvälineet (mikäli haluat kalastaa) ja kaikkea muuta mitä
tunnet tarpeelliseksi ja jaksat itse kantaa. Hinta 15€ sisältää kyydit ja ruuat.
Ilmoittautuminen 5.6 mennessä http://suomussalmi.fi/kuntalainen/palvelut/nuoriso

12.6.

Ouluun SuperParkkiin ja kauppakeskus Zeppeliniin
Lähtö kello 8.00 linja-autoasemalta. paluu n 21.00. Hinta 7-12- vuotiaat 30 €, yli -13 vuotiaat 35 €.
Sisältää matkan, lounaan sekä lipun Superparkiin.
Ilmoittautuminen 9.6. mennessä http://suomussalmi.fi/kuntalainen/palvelut/nuoriso

13. – 15.6

Sirkuskoulut
Sirkuskoulu 1, 6-10 -vuotiaille, klo 9.30-11.00
Sirkuskoulu 2, 6-10 -vuotiaille klo 12.00-13.30
Sirkuskoulu 3, 11-15 -vuotiaille klo 14.00-16.00
Ilmoittautuminen Kianta-opistoon.
puh 044 777 3157 / www.suomussalmi.fi/kianta-opisto.
Ilmoittautumiset 2.6. mennessä.

14.6

Hossassa lastenpäivä
Lähtö Alvarin pihasta klo 8.30. Takaisin Hossasta lähdetään klo 14.
Klo 10–15 luontokeskuksen ympäristössä kolmen toiminnallisen pisteen taidepolku lapsille
1. Luonnon ihmettely - osallistava piste, jossa tutkitaan lähiluonnon ihmeitä, esim. lajintunnistusta,
puiden tapaamista, eläimen jälkiä, loopeilla / petrimaljoilla pienoistutkimuksen tekemistä
2. Metsän tarinat - esittävä piste, esityksellinen osuus, luontoon ja Hossan ympäristöön liittyvän
tarinan tai mytologian kautta, hahmo / hahmot löytyvät luonnosta ja esittävät lapsille tarinansa
3. Yhteisötaideteos - lasten oma kädenjälki Hossan avajaisiin, lapset pääsevät valmistamaan
kuvataiteilijan johdolla oman taideteoksen, joka jää esille luontoon / luontokeskukseen Hossan
avajaisiin
Klo 10:30 Taikuri Alfrendon taikashow
Klo 13 Taikuri Alfrendon taikashow
Matkan hinta 10 €/hlö.
Laavuilla tulet, joissa mahdollisuus eväiden syömiseen ja makkaran paistoon. Muista ottaa omat eväät
mukaan!
Ilmoittautuminen yhteiskuljetukseen 9.6. mennessä
http://suomussalmi.fi/kuntalainen/palvelut/nuoriso

16.6

PYÖRÄILY JA KALASTUSRETKI SEITENAHVENISELLE
Lähtö kello 9.30 Alvarin pihasta. Pyöräillään Seitenahveniselle. Tehdään nuotiolla ruokaa, kalastetaan
mato-ongilla ja puuhataan metsässä. Jos haluat virvelöidä, ota oma virveli mukaan. Sään mukainen
varustus, omat eväät mukaan ja kypärä päähän pyöräillessä!!!! Ei ennakkoilmoittautumista

Lasten yliopisto "Suomen tarina"
Kenelle: 7 - 13 -vuotiaat lapset ja nuoret
Missä: Suomussalmi – tarkempi paikka tarkentuu myöhemmin
Milloin: 31.7. – 4.8. päivittäin klo 9-15
Hinta: 25 € / osallistuja
"Suomen tarina" - leirin tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria historian oppimiseen, lisätä heidän käsitystään siitä,
miksi ja miten Suomesta tuli Suomi. Oppimista toteutetaan tarinallisten ja draamallisten menetelmien avulla. Oman
lisän oppimiseen tuovat seniori-ikäiset kokemusasiantuntijat, jotka monipuolistavat näkökulmaa Suomen tarinaan
omakohtaisten kertomusten ja tarinankerronnan kautta. Sukupolvien välisessä dialogissa yritetään yhdessä
ymmärtää ja luoda kuvaa siitä, millainen Suomi on ollut, millainen se on nykyään ja millaista Suomea tahdomme olla
rakentamassa. Kokemuksellista oppimista lisätään erilaisten vierailukohteiden kautta.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen 16.7. mennessä kotisivuillamme www.kainuunaalto.fi > Lasten yliopisto tai
sähköpostitse osoitteeseen mira(at)kainuunaalto.fi tai
puhelimitse numeroon 040 148 8591
Järjestäjä: Osaamiskeskus Kainuun Aalto, Kainuun kesäyliopisto, Mira Huotari 040 148 8591 sähköpostiosoite:
mira(at)kainuunaalto.
**
”Suomen tarinaa” kirjoittavat nuoret että varttuneemmat
Kesän 2017 Lasten yliopisto toteutetaan teemalla ”Suomen tarina”. Viikon mittaisen päiväleirin aikana opitaan,
kuunnellaan ja koetaan, miten Suomesta tulikaan Suomi? Mitä tarkoittaa olla suomalainen? Mikä meitä suomalaisia
yhdistää, mistä olemme ylpeitä, mitä pelkäämme – ja mihin olemmekaan menossa? Tarinaa kirjoitetaan
vuoropuheluna nuorten ja varttuneempien välillä.
Kainuun kesäyliopiston organisoiman "Suomen tarina" - leirin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten käsitystä siitä,
miksi ja miten Suomesta tuli Suomi. Oppimisen tukena ovat historian kirjat ja tutkittu tieto, mutta vähintään yhtä
tärkeänä oppimismenetelmänä ovat kokemukset. Leiriviikolle toivotamme lämpimästi tervetulleiksi seniori-ikäiset
kokemusasiantuntijat, jotka itsenäisen Suomen rinnalla ovat kulkeneet ja maatamme rakentaneet - näin
kokemuksiensa kautta historiankirjojen saloja avaavat ja tarinoilla värittävät.
Pelkästään menneeseen emme kuitenkaan katseita suuntaa, vaan pohdimme myös sitä, millaista Suomea olemme
itse rakentamassa, millaisen Suomen tahdomme tulevaisuuteen luoda. Lapset ja nuoret ovat tässä työssä rakentajien
roolissa.
Viikon aikana erämatkailemme muinaisiin kalastuksen ja metsästyksen maille, tanssimme nurkkatansseja,
pähkäilemme häkäpönttöjen tarkoitusta, sanailemme suomalaisia sananparsia sekä matkaamme varuskuntaan –
sijaitseeko se Kainuun Prikaatilla vai jossain aivan muualla – tule ottamaan selvää!
Matkaa kanssamme ”Suomen tarinaan” Kajaanissa 12.-16.6.2017 ja Suomussalmella 31.7. - 4.8. päivittäin klo 9-15.
Ohjelma on suunniteltu 7-13 -vuotiaille lapsille ja nuorille.

”Suomen tarina” juhlistaa 100 -vuotiasta Suomea ja saa tukea toimintaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.
Leiriviikon maksu on 25 euroa / osallistuja. Max 15 lasta mahtuu leirille mukaan. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Osaamiskeskus Kainuun Aallon kotisivuilla www.kainuunaalto.fi > Lasten yliopisto tai
koulutussuunnittelija Mira Huotari, puh. 040 1488 591, mira@kainuunaalto.fi

Suomussalmen 4H-yhdistys
KESÄLEIRI
Ti 6.6 klo. 11:00 - to 8.6.2017 klo. 14:00
Välillä on kiva lomailla, vielä paremman lomasta tekee Suomussalmen 4H-yhdistyksen kesäleiri!
Monipuolisesti askartelua, kokkailua, pelejä ja leikkejä, leirikisat ja mukavaa yhdessäoloa 6-14 vuotiaille lapsille.
Osallistuminen onnistuu netissä osoitteessa
suomussalmi.4h.fi -> tapahtumat -> kesäleirin ilmoittautuminen, tai vaihtoehtoisesti soittamalla.
Osallistujiille lähetetään leirikirje hyvissä ajoin ennen leiriä, josta selviää tarkempi leiriohjelma. Leirin hinta on 4Hjäseniltä 30 e ja ei-jäseniltä 50 e, johon sisältyy ruokailut, majoitus ja tarvikkeet. Leiri järjestetään entisellä Korpelan
koululla (Korpikulman kievari), jonne on matkaa Suomussalmen keskustasta n.10km
ILMOITTAUTUMINEN 30.5.2017 mennessä
Liisa Tolonen 040 738 7881, suomussalmi@4h.fi

KESÄRETKI LINNANMÄELLE JA LAHDEN KOTIELÄINPUISTOON
19.-20.6.2017
MAANANTAI 19.6.2017
lähtö: klo 06.00 Ämmänsaaren Linja-autoasema
06.30 Hyrynsalmi ABC
07.00 Ristijärvi HUOM! Alle 10 vuotiaat ovat
7.45 Kajaani ABC-asema tervetulleita retkelle vanhempien,
vanhemman sisaruksen tai
12.00 Ruokailu, Jari-Pekka saman ikäisen kaverin kanssa!
13.00 Matka jatkuu
16.00 – 18.00 Lahti, Kotieläinpiha
20.00 Eurohostell, majoittuminen
TIISTAI 20.6.2017
8.30 Aamupala Hostellilla
9.30-12.00 Tutustuminen Helsinkiin
12.00-18.00 Linnanmäki

18.30 Kotimatka alkaa
n.02.30 Kajaani ABC
04.30 Ämmänsaaren linja-autoasema
ilmoittautuminen 4.6.2017 mennessä kotisivuilla olevalla kaavakkeella: suomussalmi.4h.fi
Lisätietoa Suomussalmen 4H-yhdistyksen facebookissa ja kotisivuilla.
Puh. 040 738 7881 Liisa
MATKAN HINTA: Hinta 180 €, 4H-jäsenelle 150€, ilman Linnanmäen ranneketta 120 €
Hinta sisältää kyydin, ruokailun Jari-Pekassa Joroisilla, iltapalan, pääsylipun Linnanmäelle ja Kotieläinpuistoon,
majoittumisen Eurohostellissa jossa aamupala
https://suomussalmi.4h.fi/tapahtumat/

SUOMUSSALMI ROCK 12.-15.7.2017
12.7. KESKIVIIKKO
Perheiden PIK-NIK ja Ämmän Kesäillat Jätkänpuistossa
13.7. TORSTAI
- Myllylahti Rock, Kylätalo
14.7. PERJANTAI
Hiljaisen Kansan Heinälatorokki
- Koko perheen rokkaavat lettukestit
Musiikkia tarjolla kylän ravintoloissa
- Kaleva Rock, musiikkia ulkona ja sisällä
- Hotelli Kiannon Kuohut
- Vanha Mestari
- Työväentalo
- Vaakuna Pub
- Seurahuone
15.7. LAUANTAI
- Rock- konsertti Jätkänpuistossa
- Beach Volley- turnaus rockien kanssa samaan aikaan
- Soiva Laivalla esiintyy JOENSUU-RIIHIMÄKI
Musiikkia tarjolla kylän ravintoloissa
- Kaleva Rock, musiikkia ulkona ja sisällä
- Hotelli Kiannon Kuohut
- Vanha Mestari

- Vaakuna Pub
- Seurahuoneella esiintyy JOENSUU-RIIHIMÄKI
Tarkennetaan lippujen hintaa ja bändejä, sitä mukaa kun asia varmistuu
http://suomussalmirock.suntuubi.com/

Hepokönkään Höppänän Heinälatorokki koko perheelle
Päivämäärä: 14.7.2017 klo 17:00
Paikka: Hiljaisen kansan niitty
Hinta: Vapaa pääsy
Hepokönkään Höppänän Heinälatorokki koko perheelle vauvasta vaariin pe 14.7.2017 klo 17. Hiljaisen Kansan
Niittykahvilassa. Vapaa pääsy!
Niittykahvila palvelee: Nokipannukahvia, lettuja, makkaraa ym. suolaista ja makeaa! Höppänän
Heinälatoherkkutarjous!
Lisätietoja tai järjestäjä: Ritva Huttunen,050-362 0609, ritva.huttunen@kuutamokeikat.fi
www. suomussalmi.fi- tapahtumat

BONGAA KADONNEET HIEKKALELUT (26.6.–31.7.)
Kirjastoauton kyydissä olleet hiekkalelut levisivät pitkin ja poikin Suomussalmen kuntaa. Hiekkalelu on merkattu
Suomussalmi 150 v- logolla. Jos löydät hiekkalelun mitä kummallisimmista paikoista Suomussalmella, tuo se
KIRJASTOON heinäkuun loppuun mennessä. Löytäjä saa löytöpalkinnon.
PS. Vihjeitä mihin hiekkalelut ovat voineet kadota löydät kirjaston nettisivullta.

