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Nuorten leiri
NuorNuorten leiri 2007-2009 syntyneille 29.6 – 1.7. Leiri pi-
detään Vuolahden leirikeskuksessa ja luvassa on yh-
dessä hauskapitoa, mm. uintia, veneilyä, kalastusta, 
pelejä ja kädentaitoja. Hinta 30 € (sis. ohjelman, ma-
joituksen ja ruokailun). Leirikirje lähetetään ilmoittau-
tuneille viikolla 23 sähköpostilla. Ilmoittautumiset 4.6. 
mennessä maksamalla leirimaksu Palvelupisteeseen. 
Lisätiedot: Annika Ranta ja Maria Ansamaa

Kuvis-päiväleiri Vaparilla 26. – 30.7. ja
Piikkiön nuorisotila Kylässä 2. – 6.8.
Päiväleirit on tarkoitettu 8 – 12 -vuotiaille kuvataiteista 
ja kädentaidoista kiinnostuneille. Aiempaa kokemus-
ta et tarvitse, vain iloisen ja avoimen mielen. Leiriajat: 
ma – pe klo 10 – 15. Leirimaksu 50 € (sisältää ohjauk-
sen, retken, materiaalit, lounaan ja välipalan). Ilmoit-
tautuminen 9.7. mennessä maksamalla leirimaksu 
Palvelupisteeseen. Leirikirje lähetetään ilmoittautu
neille sähköpostilla. Lisätiedot: kulttuurityöntekijä 
Mirja Karppanen p. 050 373 2620 tai mirja.karppa-
nen@kaarina.fi

Saaristoseikkailu VIII 2. – 5.8.
Gullkrona, Bränskär, Kasnäs… Jo 8. Merellinen seikkai-
lu eteläisellä saaristomerellä purjelaiva m/aux Inga-
Lillillä. Alaikäraja 10 -v. Ilmoittautuminen maksamalla 
190 € yhdessä tai kahdessa erässä palvelupisteeseen 
24.6. mennessä. Leirikirje lähetetään kesäkuussa. Lisä-
tiedot: Juha Haanpää



Lasten liikennepuisto

Hovirinnan rantapuistossa 7.6. – 6.8. Avoinna ma klo 
12.30 – 18.30, ti – to 10.00 – 17.00 ja pe 10.30 – 15.30. 
Puiston polkuautot on tarkoitettu alle 12 -vuotiaille 
ja alle 6 -vuotiaat vain vanhempien seurassa. Vapaa 
pääsy. Ohjaajat tavoitat numerosta 050 514 3177

LinnanLinnanraunioiden kesäkioski

Kuusiston piispanlinnan rauniot, Linnanrauniontie 
633, Kuusisto
AAvoinna 7.6. – 2.7. ma, ti, ke, pe klo 10 – 16 ja to klo 14 – 
20. Avoinna 5.7. – 8.8. ke, to, pe klo 14 – 20 ja la, su klo 
14 – 18. Linnanraunioiden vartijantuvan kesäkioskista 
voit ostaa kylmiä ja kuumia juomia, suolaista ja 
makeaa purtavaa sekä jäätelöä. Torstai-iltaisin tul-
laan järjestämään yleisöopastuksia ja muita tapah-
tumia, mikäli kokoontumisrajoitukset sen sallivat.





Entti - etsivä nuorisotyö

Entti on etsiEntti on etsivän nuorisotyön tila 17 – 29 -vuotiaille 
kaarinalaisille nuorille aikuisille. Etsivät nuorisotyön-
tekijät auttavat nuoria elämän monenlaisissa tilan-
teissa, esimerkiksi tukiasioissa tai työnhaussa. Kesäl-
lä puuhastellaan ryhmätoiminnan ja erilaisten ret-
kien merkeissä, lisäksi on myös nuorten kanssa teh-
tävää yksilötyötä. Toiminta on maksutonta ja täysin 
vapaaehtoista. Yhteyden etsivään nuorisotyönteki-
jään voi ottaa nuori itse, perheenjäsen, läheinen tai 
muu nuoren tunteva henkilö.

Kesän aikataulut 31.5. – 5.8.2021: 
Maanantai - toimintapäivä, vaihtelevat aikataulut.
Ti, ke, to - avoimet ovet klo 10 – 15
Entti on suljettuna 28.6 – 11.7.

Yhteystiedot: Kesällä paikalla etsivät nuorisotyönte-
kijät Emma Lehtinen, p. 050 514 6618 ja Dzevad 
Dzebo p. 050 560 3346. Osoite: Kuskinkatu 3, 20780 
Kaarina



Kuva: Juuso Korsimo



Liikuntapalvelut

Kesäkuun uimakoulut Kaarinan uimahallissa. Il-
moittautuminen kaarinalaisille 17.5. klo 17 alkaen. Li-
sätiedot: kaarina.fi/uimahalli, p. 0503145277
 
Erityislasten ja -nuorten uimakoulut
7. – 11.6. ja 14.6. – 18.6., kaarina.fi/soveltavaliikunta
tied. erityisliikunnan suunnittelija Päivi Mecklin
paivi.mecklin@kaarina.fi, 0503732641
 
Skeitti- ja BMX-radat
OmaOmatoimiseen skeittaukseen löytyvät radat Piikkiön 
Kirismäestä, Kuusiston Emposta ja Piispanlähteen 
yläkoululta.
BMX-rata sijaitsee Kuusiston Empossa.
https://kaarina.fi/fi/skeitti-ja-bmx-radat
 
Kaarinan uimarannat
LitLittoistenjärven, Ristikallion, Hovirinnan, Voivalan, 
Raadelman ja Harvaluodon uimarannat
https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikun-
ta/uimarannat

Uimahalli pidättää oikeuden muutoksiin!




