JOKIOISTEN
TOIMINTALUKKARI
KESÄ 2022

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA PYRITÄÄN KERTOMAAN KAIKKI
LAPSILLE KESÄN 2022 AIKANA TARJOTTAVA
LIIKUNTA-, LEIRI- YMS. TOIMINTA
JOKIOISTEN KUNNASSA JA VÄHÄN MUUALLAKIN
JOKIOISTEN VAPAA-AIKATOIMI

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINTA
PIKKU-LIESJÄRVEN LEIRIT
Leiri I 6.-10.6. (ma-pe) 5-6. lk oppilaille (30 leiriläistä)
Leiri II 13.-17.6. (ma-pe) 3-4. lk oppilaille (30 leiriläistä)
Leiri III 20.-23.6. (ma-to) 1-2. lk oppilaille (30 leiriläistä)
Leirimaksut: 5pv (ma-pe) 50 € / leiriläinen
4pv (ma-to) 40 € / leiriläinen
Leirimaksut laskutetaan jälkikäteen huoltajalta! Osallistujille
leirikirje kotiin !

ILMOITTAUTUMINEN LEIREILLE AUKEAA
MAANANTAINA 2.5. KLO 8.00 JA SULKEUTUU
SUNNUNTAINA 8.5. KLO 22.00 JOKIOISTEN KUNNAN
NETTISIVUILLA KOHDASSA VAPAA-AIKA > KESÄ 2022.
LEIRIPAIKAT TÄYTETÄÄN
ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ.

UIMAKOULU
ALKEISUIMAKOULU
Vesihelmessä ma-pe 6.-10.6. klo 8.30-10.00
Kuljetus päivittäin Paanan koululta klo 8.00
Tarkoitettu 6-9 –vuotiaille, hinta 60€ / oppilas
Uimakoulussa on yhteensä 35 opetuspaikkaa
(2-3 taitotasoryhmää)
Ilmoittautuneille lähetetään uimakoulukirje
ILMOITTAUTUMINEN UIMAKOULUIHIN AUKEAA
MAANANTAINA 2.5. KLO 8.00 JA SULKEUTUU
SUNNUNTAINA 8.5. KLO 22.00 JOKIOISTEN KUNNAN
NETTISIVUILLA KOHDASSA VAPAA-AIKA > KESÄ 2022.
PAIKAT TÄYTETÄÄN
ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ.

URHEILUKOULUT
Forssan Salaman yleisurheilukoulu
Jokioisten urheilukentällä 31.5. - 28.7.2022
Harjoitukset tiistaisin ja torstaisin klo 17.00 - 19.00.
- 5-7 vuotiaat (2015-2017 syntyneet) klo 17.00 - 18.00
Liikunnallisia leikkejä ja yleisurheilulajien alkeita
- 8-13-vuotiaat (2009 - 20014 syntyneet) klo 18.00 - 19.00
Monipuolista taitoharjoittelua ja yleisurheilulajien opettelua
- Urheilukoulun viikkokisa (seurakisat) Jokioisilla to 19.7.2022
klo 17.30 alkaen (ei ohjattua harjoitusta). Lajiohjelma ja
ilmoittautuminen:
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=30160.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen ryhmiin www.forssansalama.fi
(vko 14 alkaen).

Jokioisten vapaa-aikatoimen urheilukoulu
Jokioisten urheilukentällä
4.-29.7. (neljä viikkoa)
ma-ti-ke-to-pe
klo 10.00-11.30 (6-8v) ja klo 12.00-14.00 (9-12v)
Ohjaajana Joona Rantanen + apuohjaajat
Leikkejä, pelejä, monipuolista liikuntaa ja eri lajitutustumisia
ILMOITTAUTUMISET PAIKANPÄÄLLÄ !

.

KOETUS JUNIOREIDEN PESISKOULU
Pesiskoulut järjestetään Jokioisilla,
Forssassa ja Tammelassa 6.- 29.6.
Pesiskoulu on tarkoitettu 6-12-vuotiaille
tytöille ja pojille
Pesiskoulun aikataulu:
Jokioinen;
maanantai ja keskiviikko klo 10.00- 11.30
Forssa;
maanantai klo 12.30-14.00 ja tiistai klo 10.0011.30
Tammela;
tiistai klo 12.30-14.00 ja keskiviikko klo
12.30-14.00
Lisätietoja:
Johanna Lehtonen
pesiskoulurehtori
www.jokioistenkoetusjuniorit.fi
seura@jokioistenkoetusjuniorit.fi

Kiinnostaako pesis harrastuksena?
Autamme sinut lajin pariin:
F-juniorit (-12 syntyneet ja nuoremmat)
Mikko Laiho, p. 040-7528834
E-juniorit (-10 ja -11 syntyneet)
Jukka Pasanen, p. 050-65022

GummiWihdan lasten ja nuorten sukellustoiminta
7 – 15 -vuotiaille tarkoitettu Norppatoiminta on pääasiassa
laitesukellukseen valmentavaa harjoittelua perusvälineillä
(snorkkeli, maski ja räpylät). GummiWihdan järjestämille
Sukeltajaliiton hyväksymän koulutusohjelman mukaisille
laitesukelluskursseille voivat osallistua 14-vuotiaat.
Seuran nuoriso- ja sukeltajajäsenillä on mahdollisuus osallistua
kesä – elokuussa joka keskiviikkoilta viikkosukellukselle, jonka
paikka ilmoitetaan seuran nettisivujen kalenterissa. Kesän aikana
viikkosukelluksille voi tulla tutustumaan toimintaamme.
Ala- ja yläkoululaiset voivat osallistua syksyllä alkavalle Norpan
Taitoradalle.
GummiWihdan järjestämään toimintaan voivat osallistua seuran
jäsenet. Vuonna 2022 seuran ja Sukeltajaliiton jäsenmaksut ovat
yhteensä 19,00 euroa (7 – 14 -vuotiaat). Yli 15-vuotiaiden
jäsenmaksu on 48,00 euroa. Alle 7-vuotiailta ei peritä
jäsenmaksua. Alle 12-vuotias voi osallistua seuran toimintaan
seuran jäsenenä olevan vanhemman/huoltajan kanssa.
Syyskuun alusta toukokuun loppuun GummiWihdalla on oma
allasvuoro Vesihelmessä lauantaiaamuisin klo 8.00 – 11.00 ja joka
toinen sunnuntai klo 8.30 – 11.00.

Norpan Taitorata on yleensä lapsen ensimmäinen
kosketus snorkkelisukelluksen maailmaan. Se soveltuu
vähintään 7 vuotta täyttäneille uimataitoisille lapsille.
Taitorata tähtää siihen, että lapsi osaa käyttää
perusvälineitä luontevasti uima-altaassa tai sen
kaltaisissa olosuhteissa. Koulutukseen kuuluvat
uimataidot, perusvälineiden käyttö ja pelastamistaidot
leikkejä ja pelejä unohtamatta. (lähde:
www.sukeltaja.fi)

Lisätietoja toiminnasta:
Nuorisovastaava Raila Hakamäki, p. 044-0966024
raila.hakamaki@somero.fi
Koulutusvastaava Petri Tuominen, p. 040-1971070
petri.tuominen@espoo.fi
gummiwihta@gmail.com
www.gummiwihta.com
facebook.com/gummiwihta
instagram.com/gummiwihta

MLL:n kesätoiminta Jokioisilla

Ohjattu leikkikenttätoiminta
Ohjattua leikkikenttätoimintaa järjestetään 1.-4.-luokkalaisille
Miinan koulun piha-alueella 6.-17.6. maanantaista perjantaihin klo
10-14. Toiminta on maksutonta, siihen ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen ja osallistua voi haluaminaan päivinä.
Eväät ja ulkoiluun sopivat varusteet mukaan.

Elonkierron luontokerho
Luontokerho kokoontuu Elonkierrossa 8.6. alkaen viitenä
peräkkäisenä keskiviikkona. Ilmoittautuminen alkaa Elonkierron
makasiinilla klo 17.40 ja kerhoaika on klo 18-19.30.
Luontokerho on suunnattu n. 5-10 -vuotiaille lapsille,
nuoremmatkin voivat osallistua huoltajan seurassa. Kerhoon voi
osallistua niinä kertoina kuin haluaa, sitoutua ei tarvitse.

Lisätietoja: MLL Jokioisten paikallisyhdistys /
www.jokioinen.mll.fi jokioisten.mll@gmail.com
Saija Pennanen, puheenjohtaja, p. 050-3008926

Jokioisten seurakunnan kesätoiminta

Kesäkerhoon ja Supersankarileireille ilmoittautuminen aukeaa
ma 25.4. seurakunnan nettisivuilla:
www.jokioistenseurakunta.fi
Selaa sivua alaspäin, kunnes löydät tekstin
Kesäkerhoilmoittautuminen tai Leiri-ilmoittautuminen.
Ilmoittautumisen tekee huoltaja. Ilmoittaudu ajoissa, koska
paikat täyttyvät yleensä parissa päivässä. Lomakkeessa kysytään
ainakin lapsen nimeä, osoitetta, syntymäaikaa, ruokarajoitteita,
huoltajan yhteystietoja ja kuvan julkaisulupaa. Ilmoittautuneet
saavat tarkemmat tiedot sähköpostitse ja leirikirjeen
tarvittaessa myös kirjeenä.
KESÄKERHO 0-2 luokkalaisille (synt. 2013-2015)
Kesäkerho kokoontuu seurakuntatalon tiloissa viikon ajan 6.10.6.2022. Kerhopäivät ovat ma-pe klo 9:00-13:00.
Ohjaajina toimivat Elina Mäntyvaara, Helena Hacklin ja Tuomas
Gustavsson. Kerhoon otetaan mukaan
ilmoittautumisjärjestyksessä 30 kerholaista. Kesäkerhossa
leikitään yhdessä ulkona ja sisällä, askarrellaan, lauletaan ja
pidetään hauskaa!
Lisätiedot: Lastenohjaaja Elina Mäntyvaara, p. 040-8050154
SUPERSANKARILEIRI 1-2 luokkalaisille 27.-28.6.
Leiri alkaa Kiipun kesäkodilla maanantaina klo 11:00 ja
päättyy tiistaina klo 11:00. Leirillä ohjaajina ovat Sanni Sipilä,

Tuomas Gustavsson ja Petja Kopperoinen. Mukana on myös
tehtäviinsä koulutettuja isosia. Leirille otetaan 25 leiriläistä.
Lisätiedot: Nuorisotyönohjaaja Sanni ”Santsa” Sipilä, p. 0504151773
SUPERSANKARILEIRI 3-5 luokkalaisille 28.-29.6.
Leiri alkaa Kiipun kesäkodilla tiistaina klo 13:00 ja päättyy
keskiviikkona klo 13:00. Leirillä ohjaajina ovat Sanni Sipilä,
Tuomas Gustavsson ja Petja Kopperoinen. Mukana on myös
tehtäviinsä koulutettuja isosia. Leirille otetaan 25 leiriläistä.
Lisätiedot: Nuorisotyönohjaaja Sanni ”Santsa” Sipilä, p. 0504151773
SUPERSANKARILEIRI 6-7 luokkalaisille 29.-30.6.
Leiri alkaa Kiipun kesäkodilla keskiviikkona klo 15:00 ja
päättyy torstaina klo 15:00. Leirillä ohjaajina ovat Sanni
Sipilä, Tuomas Gustavsson ja Petja Kopperoinen. Mukana on myös
tehtäviinsä koulutettuja isosia. Leirille otetaan 25 leiriläistä.
Lisätiedot: Nuorisotyönohjaaja Sanni ”Santsa” Sipilä, p. 0504151773
KOULUUN LÄHTEVIEN SIUNAAMINEN 9.8.
Koulun aloittavien siunaaminen järjestetään Jokioisten
kirkossa tiistaina 9.8. klo 18. Koko perhe on tervetullut
mukaan! Voit kutsua myös kummin kirkkoon. Tilaisuuden
päätteeksi kaikille koulunsa aloittaville ekaluokkalaisille jaetaan
virsikirjat. Kirkkomehun pihatuvassa tarjoaa MLL. Tästä tulee
postissa vielä muistutus elokuussa kaikille 2015 syntyneille
seurakunnan jäsenille.

Vesihelmen kesäohjelmaa
Tekniikkauimakoulu
Tekniikkauimakoulu järjestetään 20.6.-1.7.2022 kello 12.3014.00. Se kestää 9 päivää ja hinta on 81 €.
Tekniikkauimakoulussa harjoitellaan vapaa-, selkä- ja rintauinnin
tekniikoita erilaisin harjoittein. Lisäksi uimakoulussa
harjoitellaan hengenpelastustaitoja, leikkejä, hyppyjä ja
sukelluksia unohtamatta. Ilmoittautuminen alkaa 4.4.2022 kello
9 ja se tapahtuu Vesihelmen nettisivujen kautta.
Uintikerho, uutta kesällä 2022
Viiden päivän uintikerhoja järjestetään kesällä kaksi.
Ensimmäinen kerho on 6.-10.6.2022 kello 12.30-14 ja toinen 13.17.6.2022, kello 12.30-14. Kerhon hinta on 35 €. Hinta sisältää
ohjauksen ja pääsylipun. Uintikerho on tarkoitettu vuonna 2013
ja aiemmin syntyneille lapsille, jotka pärjäävät itsenäisesti
isossa altaassa. Kerhossa vahvistetaan uimataitoa erilaisten
leikkien, pelien ja touhujen avulla. Myös kerholaisten toiveet
vesipuuhista pyritään ottamaan huomioon. Kerhon ohjelmassa on
sukelluksia, hyppyjä, vähän uintitekniikkaa ja vesipelastustaitoja
- aaltoja, vesiliukumäessä laskemista ja hyppytornin hyppyjä
unohtamatta.
Ilmoittautuminen alkaa 4.4.2022 kello 9.00, ja se tapahtuu
Vesihelmen nettisivujen kautta.

Vesihelmen syksyn uintikausi alkaa vuosihuollon jälkeen
perjantaina 29.7.2022. Tervetuloa polskimaan ja pulikoimaan!
Lisätietoja uimakouluista ja tapahtumista www.vesihelmi.fi

4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAA JOKIOISILLA
Kepparipäiväleiri Elonkierrossa
Ma-pe 13.-17.6.2022 klo 10.00-15.00
Alkaen 7 v
Leirin hinta on 50€, sis. kevyen lounasruokailun. Ryhmäkoko max.
20 lasta Ilmoittautuminen nettisivujen lomakkeella 31.5.2022
mennessä osoitteessa https://tammela.4h.fi/kerhot-jakurssit/ilmoittautumislomake/
Voit tuoda oman kepparin mukanasi tai tehdä
kierrätysmateriaaleista oman.
Keppaillaan maasto- ja rataesteillä. Ollaan käytännössä koko ajan
ulkona, joten sään mukainen varustus päälle ja vesipullo mukaan.
Aamulla kokoontuminen ja iltapäivällä nouto parkkipaikalta.
Muutoksista/sairastumisesta pitää aina ilmoittaa viestillä
vastuuohjaajalle!
Vastuuohjaaja Marjo Vainio, p. 050-5705383, lisäksi 1-2
apuohjaajaa.
Päiväleirin järjestää:
Tammelan 4H-yhdistys ry
Forssantie 136, 31300 TAMMELA
P. 045-6991030 (9-15)
Sähköposti: tammela@4h.fi tai maria.kivijarvi@4h.fi

