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nuokka-
rit

Nuokkarit aukeaa 7.9.21
(Jos tilanne sen sallii)

Vapaa-aikaohjaajat

Eli vaparit eli kunnan
nuorisotyöntekijät on läsnä eri
nuorten ympäristöissä kuten
nuokkareilla, kouluilla, kerhoissa ja
leireillä. Vaparit juttelee, kuuntelee,
auttaa, järjestää toimintaa ja keksii
uutta. Vaparit on nuoria varten!

Mikä on nuokkari?

Nuorisotalo on nuorille tarkoitettu
paikka, jossa nuoret kohdataan
omana itsenään.  Nuokkarilla
vapaa-aikaa voi viettää kaikki 5-
luokkalaisista 18 -ikävuoteen asti. 
Katso oman nuokkarisi aukioloajat
vattiesitteestä tai somesta!

biljardi
xbox
pingis
kaverit
pelaaminen
sohvat
kahvi/tee/mehu
hengailu

Laukaan

Kirkonkylä
Lievestuore
Leppävesi
Vihtavuori

SOME

IG ja SC: @jennivatti

IG ja SC: @liepeennuokka

www.facebook.com/leppävede
n nuorisotalo 

IG ja Tiktok@vipannuokkari
SC: vipanuokkari

tekemistä?

pleikkari
askartelutarvikkeita
ruokaa
   . . .
Ehdota mitä sä
haluisit nuokkarilla
tehdä!?
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Vapaa-aikatoimi
Vapaa-aikajohtaja: Salla Turpeinen, puh. 050 473 0121

Toimistosihteeri: Anitta Viinikangas, puh. 014 267 5725

Erityisryhmien liikunnanohjaaja: Satu Rautiainen, puh. 040 764 1896

Terveysliikunnan suunnittelija-ohjaaja: Maija-Leena Ström, puh 040 183 3456

Kenttämestari, ulkoilureitit: Pentti Hirvonen, puh. 0400 772 550

Urheilukenttä, kirkonkylä: Pertti Laukkarinen, puh. 0400 571 839

Liikuntapaikkahoitaja, Vihtavuori: Raimo Kinnunen, puh. 050 452 3524

Liikuntapaikkahoitaja, Leppävesi:  Atte Turtiainen, puh 0400 540 083

Liikuntapaikkahoitaja, haja-asutusalueet: Reijo Rutanen, puh. 050 595 7858

Liikuntapaikkamestari, Lievestuore kentät: Petri Janhonen, puh. 0400 012 605

Vapaa-aikaohjaaja: Eero Parviainen, puh. 040 536 8459

Vapaa-aikaohjaaja: Jenni Pekonen, puh. 040 776 1381

Vapaa-aikaohjaaja: Santtu Purokuru, puh. 040 725 9967

Vapaa-aikaohjaaja: Reija Kehusmaa, puh. 040 670 7608

Vattipaja
Työpajaesimies: Pasi Muttonen, puh. 0400 410 164

Puu- ja metallipaja: Pekka Lepikko 050 911 6518

Pikseli (mediapaja): Petteri Kauppinen, puh. 040 184 1685

Digipaja: Juha Rautiainen, puh. 040 630 6162

Ulkoilualueet ja polttopuut: Tommi Koukka, puh. 040 832 0520

Raksa: Juha Haarala, puh. 0400 917 665

Serviisi (kahviotoiminta ja Vattiapu): Henna Ahokas, puh. 040 833 7246

Vattipaja Lievestuore ja kentät: Arto Manninen, puh. 0400 463 175,
Tomi Manninen, puh. 050 315 3502

SYYSESITE 2021

TYÖNTEKIJÄT
email: etunimi.sukunimi@laukaa.fi
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Erityisliikuntaryhmiä on kaikenikäisille; lapsille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. 
Ryhmät on suunnattu erityisesti niille, joilla on sairauden, vamman, sosiaalisen tilanteen, 
fyysisen kunnon tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi haastava osallistua yleisesti 
tarjolla olevaan liikuntaan. Erityisliikuntaryhmissä yksilöllistä ohjausta jokaisen toiminta-
kyky huomioiden. Ohjatun liikunnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää elimistön 
toimintakykyä monipuolisesti sekä tuottaa iloa ja virkistystä. 

Mukaan voit tulla myös kesken kauden. Uudet harjoittelijat tervetulleita mukaan!
Kysy lisää erityisryhmien liikunnanohjaajalta!

Erityisliikunnan toimintakaudet 2021-2022:
Syksy 6.9. –22.12.2021 ja Kevät 10.1.2022-20.5.2022

Hinnat:
Kausimaksu: 32,50€ (syksy tai kevät) ja Vuosimaksu: 65€. Yli 75-vuotiaat puoleen hintaan. 
(Vuosi- ja kausimaksulla voit käydä useammassa erityisliikuntaryhmässä.) 

Ilmoittautumiset:
Syksyn ryhmiin ilmoittautumiset 16.8. alkaen! Ensisijaisesti viestillä tai sähköpostitse. 
Erityisliikunnanohjaaja Satu Rautiainen, satu.rautiainen@laukaa.fi tai p. 040 764 1896 

Ryhmien aikataulut: 

HUOM! Noudatamme ajankohtaisia koronarajoituksia, joten poikkeukset ryhmien aikatauluissa tai 
kokoontumispaikoissa mahdollisia. Ajankohtaiset tiedot kunnan nettisivuilla. 

VESIJUMPAT
Vesiliikunnassa kuormituksen voit helposti säädellä oman kuntotasoon ja toimintakykyyn 
sopivaksi. Tavoitteena on parantaa nivelten liikkuvuutta, lihasvoimaa, tasapainoa sekä 
hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Kaikenikäisille.
Vesijumpissa ryhmämaksun lisäksi kertauintimaksu voimassa olevien hinnastojen mukaisesti.

Peurunka: Maanantai klo 10.30-11.05 
  Maanantai klo 11.15-11.50
  Maanantai klo 16-16.45 (Sydänryhmä, kysy lisätietoa Satu 040 764 1896)

Wellamo: Torstai klo 11.30-12.10 

UINTI
Seniorit/Eläkeläiset
Maanantaisin Laukaalaiset eläkeläiset voivat käyttää Peurungan kylpylän palveluja 
kylpylän aukioloaikoina hintaan 5 €/uintilippu/eläkeläinen. 
Kylpylän kassalla tulee esittää Kela-kortti, josta todennetaan ikä ja asuinkunta. 

ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA
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KUNTOSALIHARJOITTELU

Tiistaisin: Sydän-Laukaan koulun kuntosali
  RYHMÄ 1 15-16 
  RYHMÄ 2 16-17.30

Keskiviikkoisin: Sarahovin Kuntosali                 Leppäveden Liikuntahallin kuntosali  
  RYHMÄ 1 8.15-9.00            RYHMÄ 1              10-11  
               RYHMÄ 2 9.00-9.45  
  RYHMÄ 3 9.45-10.30 
  RYHMÄ 4   10.30-11.15 
  RYHMÄ 5 11.45-12.30 
  RYHMÄ 6   12.30-13.15 

Torstaisin: Sarahovin kuntosali
  RYHMÄ 7 11-11.45 / Starttiryhmä
  RYHMÄ 8 11.45-12.30 / Työttömät 

Perjantaisin:  Sarahovin Kuntosali
  RYHMÄ 9 9.15-10.00
  RYHMÄ 10 10.00-10.45
  RYHMÄ 11    10.45-11.30
  RYHMÄ 12    12.00-12.45

Omatoiminen kuntosaliharjoittelu
Eläkeläiset yli 65v. maksutta Laukaan kunnan kuntosaleille.
(Kaikki lunastavat 10 € kuntosalin magneettikortin tai 15 € esmikkolätkän) 

KEVENNETYT JUMPAT
Harjoitetaan tasapainoa ja lihasvoimaa sekä venytellään. Myös yksilöllistä ohjausta 
jokaisen toimintakyky huomioiden. Hyödynnetään helppoja välineitä.

Maanantaisin: Peurunka, ergo-sali              Lievestuore,
                  Laurinkylän koulu/Ulkokenttä
  RYHMÄ 1 9.30-10.15          RYHMÄ 2              14.00-14.45 

Tiistaisin: Leppäveden liikuntahalli              Laukaan KK-koulu/Mattosali
  RYHMÄ 3 11.00-11.45        RYHMÄ 4              12.15-13.00 

LIIKUNNAN STARTTIRYHMÄT / Maksuton
Matalan kynnyksen liikuntaryhmät, yksilöllistä ohjausta. Sisältää erilaisia voima-ja 
tasapainoharjoituksia sekä liikuntapelailuja. Osallistuminen liikuntaneuvonnan kautta tai 
ilmoittaudu suoraan liikunnanohjaajalle.

Torstaisin: Laukaan KK-koulu / Mattosali    
  RYHMÄ 2 klo 9.00-9.45

  Laukaan KK-koulu / Mattosali
  RYHMÄ 3 klo 9.50-10.30 (nuoret aikuiset)
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SENIORITANSSIRYHMÄT
Helppoja ja mukavia kansainvälisiä senioreille suunnattuja tansseja; valsseja, tangoja 
ym., joiden avulla harjoitetaan tasapainoa, koordinaatiokykyä ja muistia. Tanssiliikunta 
kohentaa myös sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Ei tarvitse aikaisempaa kokemusta 
senioritansseista eikä omaa paria.

Keskiviikkoisin: Laukaan keskusta
  NUOKKARI klo 9.00-9.45

Mielenterveyskuntoutujat/ Työttömät 
Kuntosalia, vesiliikuntaa, pelejä tai ulkoilua vaihdellen toiveiden mukaisesti.
Lisätietoa 040 764 1896 / Satu

Keskiviikkoisin: Peurunka klo 13.15-14 (HUOM, muuttunut päivä!) 
 

Veteraanijumppa
Vuoroviikoin keilaus, salijumppa, vesijumppa.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen p. 040 764 1896/ Satu

Keskiviikkoisin: Peurunka  klo 14.00 -14.45 

Erityislasten liikunta
Peikko-liikuntaryhmä perheille, joissa erityislapsia. MAKSUTON.
Ryhmään voi osallistua aikuinen erityislapsen kanssa. Perheliikuntaryhmässä liikutaan 
yhdessä leikin ja musiikin avulla, opetellen perusliikuntataitoja. Kokeillaan myös tanssia 
ja Parkouriin kuuluvia kiipeily- ja tasapainoharjoituksia. Jokainen voi osallistua omien 
taitojensa ja tilanteensa mukaan. 

Keskiviikkoisin: Laukaan KK-koulu /
  Mattosali klo 17-18

Erityisnuorten liikunta
Liikuntaryhmä erityistä tukea tarvitseville nuorille. Monipuolista hauskaa liikuntaa 
toiveiden mukaan! Ohjaaja Michael Fandi. MAKSUTON.

Maanantaisin:  Laukaan keskusta klo 14.45-15.30

Kehitysvammaisten aikuisten / nuorten liikunta
Soveltavaa liikuntaa kehitysvammaisille aikuisille ja nuorille. Monipuolista toimintaa 
kaiken tasoisille, toiveet huomioiden. MAKSUTON.

Maanantaisin:  Laukaan KK koulu / Mattosali  15.30-16.15



8

Liikuntaneuvonta (MAKSUTON)
Jos kaipaat tukea ja vinkkejä liikunta-asioihin, ota yhteys liikuntaneuvontaan! 
Liikuntaneuvonta on henkilökohtaista ohjausta, jossa tehdään yhdessä omaan arkeen 
sopiva liikuntasuunnitelma ja tavoitteet liikunnan lisäämiseksi.

Neuvonta suunnattu erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuville tavoitteena 
terveyden edistäminen ja liian vähäisestä liikunnasta aiheutuvia terveyshaittojen 
ehkäiseminen. Liikkuva Laukaa-hankkeen avulla käynnistetty liikuntaneuvonta on 
maksuton palvelu eri ikäisille. Ilmoittaudu suoraan ohjaajalle tai liikkuvalaukaa@laukaa.fi

Vertaisohjattujen liikuntaryhmien toiminnassa painottuvat liikkumisen ilo ja mukava 
yhdessä tekeminen. Mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikenikäiset ja kaiken 
kuntoiset aikuiset sekä nuoret. Kuntosalivuorot ovat omatoimivuoroja.

Voit käydä asuinpaikastasi riippumatta missä tahansa ryhmässä. Ilmoittautuminen 
ryhmiin tapahtuu paikan päällä. Ryhmissä ei ole osallistumismaksua. Voit käydä 
ryhmässä silloin, kun sinulle sopii ja tulla mukaan milloin vain kauden aikana. Monissa 
toimintapaikoissa ovet pidetään lukossa ja ohjaaja/vastuuhenkilö avaa osallistujille oven 
vähän ennen jumpan alkua. 

Vapaa-aikatoimi kouluttaa ryhmien ohjaajia, järjestää ohjaajille virikepäiviä, jakaa 
materiaalia, lainaa välineitä ja ohjaa ihmisiä liikuntaharrastuksen pariin. Lisätietoa 
vertaisohjatuista liikuntaryhmistä ja vertaisohjatun liikunnan parissa tehtävästä 
vapaaehtoistyöstä saat Vapaa-aikatoimesta, Maija-Leena Ström puh. 040 183 3456 
(maija-leena.strom@laukaa.fi) 

Jotta kaikki voisivat liikkua vertaisohjatuissa liikuntaryhmissä turvallisin mielin, pidäthän 
mahdollisuuksien mukaan fyysistä etäisyyttä ja huolehdithan hyvästä käsihygieniasta.

Osallistujamääriä voidaan joutua rajoittamaan turvavälien takaamiseksi. Suosittelemme 
pukemaan mahdollisuuksien mukaan jumppavaatteet päälle valmiiksi jo kotona ja mikäli 
mahdollista, otathan oman alustan mukaan. Ryhmiin voi osallistua ainoastaan terveenä. 
Mikäli tunnet sairastumiseen viittavia oireita, jätäthän jumpan väliin.

Noudatamme Vertaisohjattujen liikuntaryhmien osalta Laukaan kunnan 
koronarajoituksia. Ryhmien aloitusajat voivat koronarajoitusten vuoksi muuttua. 
Ryhmät voivat tilanteen vaatiessa kokoontua ulkona. Ajantasaista tietoa saat Laukaan 
verkkosivulta www.laukaa.fi/vertaisohjatut-liikunta sekä ohjaajilta. Ajantasaista tietoa 
koronasta ja koronarajoituksista netistä osoitteesta www.laukaa.fi/korona.

VERTAISOHJATUT LIIKUNTARYHMÄT
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KUHANIEMI  Koulu, Kuhaniementie 14
To klo 18.00-19.00 Kuntoliikuntaa kaiken kuntoisille vaihtelevalla ohjelmistolla,  
   välineillä ja ilman. Ei vaikeita askelsarjoja. Aloitamme to 16.9.  
   Lisätietoa Jarna Paalanen-Flyktman p. 040 486 0718.

LANKAMAA  Entinen koulu, Lankaniementie 4
Ke klo 18.30-19.30 Kuntoliikuntaa kaiken kuntoisille vaihtelevalla ohjelmistolla  
   välineillä ja ilman. Ei vaikeita askelsarjoja. Aloitamme ke 1.9.  
   Lisätietoa Päivi Turunen p. 0400 882 973,
   Eila Sysmäläinen p. 050 3788 474. 

LEPPÄVESI  Liikuntahallin kuntosali, Tiituspohjantie 50
La klo 14.00-15.00 KKI-ryhmän kuntosalivuoro 4.9.- 18.12.2021 ja 8.1.- 4.6.2022.  
   Omatoimivuoro, ei ohjausta. Sisäänkäynti liikuntahallin pää-  
   ovesta. Lisätietoa Arja Hujanen p. 040 763 7881.

METSOLAHTI  Kylätalo, Metsolahdentie 105
Su 10.00-11.00  Kuntoliikuntaa kaiken kuntoisille vaihtelevalla ohjelmistolla,  
   välineillä ja ilman. Ei vaikeita askelsarjoja. Aloitamme su 3.10.  
   Lisätietoa Enni Kurki p. 040 828 9075.

VIHTAVUORI  Alakoulun liikuntasali, Koulutie 2
To klo 18.00-19.00 Kuntoliikuntaa kaiken kuntoisille vaihtelevalla ohjelmistolla,  
   välineillä ja ilman. Ei vaikeita askelsarjoja. Alakoulu on keltai-
   nen rakennus. Sisäänkäynti yläkoulun puoleisesta päädystä.  
   Aloitamme to 16.9. Ohjaajina Pirjo Nykänen ja Ulla Luomanen.

VUONTEE  Satavuon koulun liikuntasali, Tarvaalantie 18
Ke klo 19.00-20.00 Kuntoliikuntaa kaiken kuntoisille vaihtelevalla ohjelmistolla,  
   välineillä ja ilman. Ei vaikeita askelsarjoja. Sisäänkäynti liikun-  
   tasaliin Saviontien puolelta. Aloitamme ke 1.9.
   Lisätietoa Marja 0400 391 547.

ÄIJÄLÄ   Seurantalo, Äijäläntie 1105
Ke klo 18.30-19.30 Kuntoliikuntaa kaiken ikäisille vaihtelevalla ohjelmistolla ja
    erilaisilla välineillä tai ilman. Ei vaikeita askelsarjoja.   
   Aloitamme ke 1.9. Lisätietoja Riikka Jäppinen p. 040 769 4280.
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Suunnistusmestaruuskilpailut ti 3.8.2021
Harisenmäki. Opastus Yt 6375 Peurunka golfin risteys.

100-kuntoilija
Aktiivi kuntoilija kampanja pyörähti käyntiin 1.5. ja jatkuu aina 31.10. saakka.
Tavoitteena on kahdenkymmenenkuuden viikon aikana koota 100 kuntosuoritusta. 
Pyri keräämään kampanjan aikana monipuolisesti 100 kuntosuori¬tusta kävellen, 
suunnistaen, golfaten, jumpaten jne. Kaikkien 100-kerhoon pääsevien kesken arvotaan 
erilaisia palkintoja. 100-kuntoilija kortteja saa kirjastoista ja Vattitoimistosta, palautus 
11.11. mennessä Vattitoimistoon

Mestaripyöräilijä-kampanja
Pyörähti käyntiin 1.5. ja päättyy 31.10. Mestaripyöräilijä arvontaan pääsee jokainen, joka 
on pyöräillyt em. aikana vähintään 600 km. Kaikkien vähintään 600 kilometriä pyöräillen 
kesken arvotaan palkintoja. Mestaripyöräilijän kuntokortteja saa kirjastoista ja vapaa-aika 
toimistosta, palautus 11.11. mennessä Vattitoimistoon.

Mestarisuksittelijan kampanja
Pyörähtää käyntiin 1.12.2021 ja päättyy 30.4.2022. Kaikkien vähintään 400 km
hiihtäneiden kesken arvotaan palkintoja. Mestarihiihtäjän kuntokortteja saa kirjastoista 
ja Vattitoimistosta.

Avantouinti
Sataman rannassa oleva uintipaikka otetaan käyttöön kun syksy viilenee. Avaimen 
Satamakioskin alakerrassa olevaan pukuhuoneeseen voi lunastaa Vattitoimistosta. 
Avaimen pantti on 17€ ja kausimaksu 22€. Tiedustelut puh. 014 2675 725 tai 014 2675 761.

Laukaan hiihtocup
Seuraa uudistuvan Laukaa Cupin tiedotusta Vattipalstalta ja Vatin Facebookista.

Kunnan mestaruuskilpailut 
Talven aikana järjestetään kunnan mestaruuskilpailut hiihdossa.
Kilpailuista ilmoitetaan tarkemmin Laukaa-Konnevesi lehden Vattipalstalla.

Kuntokatsastus-tempaus 
Tiistaina 31.8.2021.  Likesin Kuntokatsastusradoilla sekä Laukaan keskustan 
urheilukentällä KÄVELY- JA TASAPAINOTESTIT. Testit on avoimia kaikille ja suunnattu 
erityisesti eläkkeellä oleville, ikäihmisille sekä työikäisille aikuisille.
Seuraa ilmoittelua vattipalstalla! Lisätietoa p. 040 7641896/ Satu Rautiainen

Mustavuoren ulkoilualue klo 10, Vihtavuoren urheilukenttä klo 13, Laukaan keskustan 
urheilukenttä klo 16.30

LIIKUNTATAPAHTUMAT
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302001 ÄIDIT JA LAPSET –LEIRI
pe-su 3.-5.9.
Yhteistä laatuaikaa, rentoutumista ja mukavaa tekemistä – niistä koostuu äitien, lasten ja 
isoäitien yhteinen leiri. Leirillä on ohjattua toimintaa niin lapsille kuin aikuisille, yhdessä 
ja erikseen. Päivisin ohjelmassa askartelua, ulkoilua, pelailua ja illalla rauhoitumme 
miellyttävässä savusaunassa. Leirin hinta aikuisilta 66 € ja lapsilta 10 €.
Sis. ohjattu toiminta, mökkimajoitus, ruoat ja vakuutus.

302002 ISÄT JA LAPSET –LEIRI
pe-su 10.-12.9.
Toimintaan innostava viikonloppu isille ja lapsille sekä isoisille Multamäessä. Ohjelmassa 
yhdessä tekemistä, seikkailua ja yllätysohjelmaa. Viikonlopun aikana on luvassa ohjattua 
toimintaa aikuisille ja lapsille, niin yhdessä kuin erikseen. Päivisin keskitymme yhdessä 
touhuamiseen, illalla rentoudumme leppoisissa savusaunan löylyissä. 
Leirin hinta aikuisilta 66 € ja lapsilta 10 €.
Sis. ohjattu toiminta, mökkimajoitus, ruoat ja vakuutus.

302003 SYKSY SAAPUU TARINOIHIN -KIRJOITUSLEIRI
pe-su 8.-10.10.  •  8-13 -vuotiaille
Syksyinen Multamäki on hyvästellyt jo kesän, ja talven voinee jo tuntea luonnon 
rytmissä. Syksy on saapunut Multamäkeen, ja viikonloppuleirin myötä se saapuu myös 
lasten ja nuorten sanataideleirin tarinoihin. Tarinoissamme elämään ja ääneen pääsevät 
järven yllä kuiskaileva usva, polun kumarainen selkä, rinteen varvut, ikiaikaii sisällään 
säilövä kivi. Leiriläiset ovat tulkkeja kaiken tämän keskellä. Leirin hinta 80 €

302004 SYYSSÄPINÄT
ma-ke 18.-20.10.  •  7-10 -vuotiaille
Syyssäpinät valtaavat koko Multamäen leirikeskuksen. Tule mukaan nauttimaan 
syyslomasta mahtavan toiminnan ja uusien ystävien kanssa. Leirin hinta 66 €

302005 TOIVELEIRI
ke-pe 20.-22.10.  •  11-13 -vuotiaille
Mitä sä haluisit tehdä leirillä? Mitä sä toivoisit? Voit ilmoittaa omat toiveesi leirin 
sisällöstä ilmoittautumisen yhteydessä, myös leirin aluksi kerätään leiriläisiltä toiveita. 
Toiveleiri rakentuu leiriläisten toiveiden perusteella lisänä tietenkin kaikki parhaat 
leiriaktiviteetit. Leirin hinta 66 €

LAPSET JA NUORET
VATIN SYYSLEIRIT 2021
Vatin mainiot syysleirit ovat täällä taas! Tervetuloa mukaan Multamäen leirikeskukseen 
nauttimaan mukavista ja toiminnallisista syysleireistä.
UIkopaikkakuntalaisille lisämaksu on 40€.

Ilmoittautumiset netissä osoitteessa www.kuntapalvelut.fi/laukaanVATTI/ tai Vattitoimis-
toon p. 014 2675 725 ja 014 2675 761. Ilmoittautumisnumero löytyy otsikon alusta.
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Kirkonkylän nuorisotalo

 Nuortenillat: ma klo 15-17 5.-6.–luokkalaiset
   ti klo 15-17  Seiskat
        klo 17-20  Nuoret
   to  klo 17-20  Nuoret
   su klo 17-20  Nuoret
 
 Nuorisokahvilat: noin joka toinen perjantai klo 18-22.
   10.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 3.12. ja 17.12.

 Lisätietoja nuortenilloista, perjantaikahviloista yms. saat Vattipalstalta,   
 Nuokkarin Facebookista, Jennin Instagramista ja kunnan nettisivuilta.

 Yhteystiedot: Vapaa-aikaohjaaja Jenni Pekonen
   p. 040 776 1381, jenni.pekonen@laukaa.fi
   Sarakuja 2, 41340 Laukaa

 Some:  FB: kirkonkyla.nuokkari
   IG: @jennivatti
   SC: jennivatti ja kknuokkari

NUORISOTILATOIMINTA LAUKAASSA
NUORISOTILOJEN AUKIOLOAJAT, SYKSY 2021

302006 TULI TARINAKSI –KIRJOITUSLEIRI NUORILLE
pe-su 5.-7.11.  •  14-19 -vuotiaille
Marraskuinen viikonloppu, pimenevä ilta, tulet syttyvät valaisemaan polkua oman 
kirjoituksemme ääreen. Luovuus on jokaisen rikkaus. Taito kirjoittaa ajatuksensa 
paperille saa viikonloppuleirillä turvallisesti tilaa, tukea ja ammattitaitoista 
sanataideohjausta. Annamme historiamme, ympäröivän luonnon, jo opitun ja vielä 
tuntemattomankin, joka tulen liekeissä ja varjoina kodan seinille ilmaantuu, sanallistua 
monimuotoisiksi teksteiksi. Leirin hinta 80 €

302007 TONTTULEIRI
pe-su 10.-12.12.  •  7-9 -vuotiaille 
Joulun alla on mukava touhuilla Tonttuleirillä. Leirillä pääset mukaan joulupukin pajan
tehtäviin; autetaan muoria leipomisessa, askarrellaan joulukuusen koristeita pukin-
pajassa ja ratkaistaan joulun salaperäinen arvoitus. Leiri pidetään Multamäen 
leirikeskuksen hirsihuvilassa Katvelassa. Leirin hinta 66 €
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Lievestuoreen nuorisotila 

 Nuortenillat: ti klo 15-17  seiskat
    klo 17-20 nuoret
   ke klo 15-18 viikkikuukit
   to klo 15-17 kolkkinelkit
    klo 17-20 nuoret
   su klo 15-19 viikki+

 Nuorisokahvilat: noin joka toinen perjantai klo 18-22.
   10.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12. ja 17.12.

 Lisätietoja nuortenilloista, perjantaikahviloista yms. saat Vattipalstalta,   
 Facebookista ja kunnan nettisivuilta.

 Yhteystiedot: Vapaa-aikaohjaaja Santtu Purokuru
   p. 040 725 9967, santtu.purokuru@laukaa.fi
   Laurinkyläntie 5, 41400 Lievestuore
   - Kulku koulun rakennuksen C1 –ovesta

 Some:  FB: lievestuoreen nuorisotalo 
   IG: liepeennuokka
   SC: liepeennuokka

Vihtavuoren nuorisotalo

 Nuorisotila toimintamme siirtyy syyskuussa Vihtavuoren uuden koulun tiloihin. 
 Tiedotamme lähempänä ajankohtaa nuorisotilan aukioloajat ja osoitteen.

 Nuorisokahvilat: Noin joka toinen perjantai: 10.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10.,  
   12.11., 26.11., 10.12 ja 17.12. kauden päätös. 

 Lisätietoja nuortenilloista, perjantaikahviloista yms. saat Vattipalstalta,   
 Facebookista ja kunnan nettisivuilta.
 
 Yhteystiedot: Vapaa-aikaohjaaja Reija Kehusmaa
   p. 040 670 7608, reija.kehusmaa@laukaa.fi
   Saunanmäki 2, 41330 Vihtavuori

 Internetissä: FB: Vihtavuoren nuorisotalo
   IG: @vipannuokkari
   SC: vipanuokkari
   TIKTOK: vipannuokkari
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Leppäveden nuorisotalo Reppula

 Nuortenillat: ti  klo 17-20 nuoret
   to klo 17-20 nuoret
   su klo 17-20 nuoret

 Nuorisokahvilat: Noin joka toinen perjantai: 10.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10.,  
   12.11., 26.11., 10.12 ja 17.12. kauden päätös. 

 Lisätietoja nuortenilloista, perjantaikahviloista yms. saat Vattipalstalta,   
 Facebookista ja kunnan nettisivuilta.

 Yhteystiedot: Vapaa-aikaohjaaja Eero Parviainen
   p. 040 536 8459, eero.parviainen@laukaa.fi
   Tiituspohjantie 50, 41310 Leppävesi

 Internetissä: www.facebook.com/leppäveden nuorisotalo

•    skeittaaminen alueella tapahtuu harrastajien
      omalla vastuulla 
•    suojien käyttö on erittäin suositeltavaa 
•    skeittaus on sallittu klo 8-22 
•    päihteiden käyttö alueella kielletty! 
•    roskat roskikseen - jokainen huolehtii omalta 
      osaltaan paikan siisteydestä 
•    välineitä ei saa siirtää skeittialueen ulkopuolelle 
•    muista hyvä käytös ja reilu meininki muita 
      skeittaajia ja lähiympäristöä kohtaan 
•    asiaton oleskelu alueella kielletty 
•    noudata sääntöjä, jotta skeittaaminen alueella 
      voi jatkua
•    ilkivalta paikoilla lopettaa skeittaamisen

Skeittipaikat (Kirkonkylällä nuorisotalon pihalla, Leppävedellä liikuntahallin ja 
Lievestuoreella nuorisotalon kupeessa) ovat skeittaajien käytössä koko syksyn ajan.

Tässä vielä MUISTUTUS SÄÄNNÖISTÄ:
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Vapaa-aikaohjaajat ja Seurakunnan nuorisotyöntekijät tekevät nuorisotyötä myös 
kouluilla. Ohjaajat ovat pääsääntöisesti kouluilla kerran viikossa, joillakin kouluilla 
useammin, ruokavälituntien ajan tarjoten monipuolista toimintaa yläkoululaisille. 
Olemme laajentaneet toimintaa myös alakoululaisten pariin.
Jokaisella kerralla toiminnassa on vaihtuvia teemoja sekä erilaista toimintaa esim. 
askartelu, kisailu yms. Meiltä voi tulla myös kysymään nuorisotalojen tai seurakunnan 
toiminnasta, ilmoittautumisista, tai tulla vain porisemaan mukavia. Koulun nuorisotyön 
yhteydessä nähdään vapaa-aikaohjaajan ja seurakunnan nuorisotyöntekijän lisäksi 
välillä myös vierailijoita mm. etsivä nuorisotyöntekijä, jolta saa infoa esim. opiskelusta, 
työelämästä, armeijasta ja monesta muusta asiasta.
Tarkemmat tiedot koulunuorisotyön aikatauluista löytyy koulujen ilmoitustauluilta, 
nuorisotalojen omilta Facebook-sivuilta sekä vapaa-aikaohjaajien Instagram-tileistä.

Kulttuurikujeilut järjestetään tänä syksynä hieman pienemmän kaavan mukaan koululais-
esitysten jäädessä ohjelmistosta pois. Kulttuurikujeilut 2021 keskittyy vahvasti nuoriso-
taloilla järjestettäviin kulttuuripajoihin. Lisäksi kulttuurikujeilut päättää koko perheen 
taikaesitys, Kun Taika-Petteri esiintyy Kirkonkylän nuorisotalolla. 

Nuokkareilla tapahtuu!
Nuorisotaloilla tarjolla monenlaista Laukaalaisille nuorille suunnattua toimintaa. 
Ohjelmassa mm. Käsityöpaja, Hiphop –paja ja Stand up esitys.

7.9. Leppävesi
8.9. Lievestuore
9.9. Vihtavuori
10.9. Kirkonkylä

Lisäinformaatiota lähempänä ajankohtaa nuokkareilla ja nuokkareiden somessa. 

Taika-Petteri
Taika-Petterin taikaesitys kirkonkylän nuorisotilalla 11.9. klo 16
Esityksen kesto 30 min. 
Liput 4€/hlö
Esitykseen otetaan 80 katsojaa. 

Liput myydään suoraan ovelta klo 15 alkaen. 

Järjestäjänä Laukaan Vatti. Lisätietoja Vatin FB-sivuilta, santtu.purokuru@laukaa.fi tai
040 725 9967. Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.

NUORISOTYÖ KOULUSSA 

KULTTUURIKUJEILUT
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Multamäki
Monien mahdollisuuksien Laukaassa puhdasvetisen Peurunkajärven rannalla. Käytössä 
kaksikerroksinen ohjaajarakennus, jossa on keittiö, ruokailu- ja oleskelutilat sekä yöpymis-
tilaa 13 hengelle. Uusimmassa rakennuksessa nimeltään Katvela, on majoitustilaa 18
henkilölle, rakennuksessa on oma sauna ja keittiötilat. Kesällä käytössä 10 mökkiä, joista
löytyy nukkumapaikka 40 hengelle. Keittiörakennuksessa on hyvät ruuanvalmistusmahdol-
lisuudet sekä kylmätilat. Ruokasaliin mahtuu n. 40 henkeä.  Harrastetilassa (73m2) voi 
järjestää kokouksia, illanviettoja ja erilaisia tilaisuuksia. Saunomismahdollisuudet ovat 
ruhtinaalliset tavallisen saunan lisäksi voit nauttia savusaunan lempeästä lämmöstä. 
Leirikeskus sopii hyvin palaverien ja kokouksien järjestämiseen sekä kaikenlaiseen hauskan-
pitoon ystävien, työkavereiden tai perheiden kanssa. Alueella hyvät ulkoilumahdollisuudet, 
mm. luontopolku, Metsoreitti, kodat ja laavut. Tiedustelut ja varaukset virka-aikaan 
vapaa-aikatoimistosta p. 014 267 5725.

Leppäveden liikuntahalli
Liikuntasalin kokonaispinta-ala on 753 neliötä. Hallissa voi harrastaa judoa, voimistelua, 
lentopalloa, koripalloa, salibandyä, sulkapalloa ym. pallopelejä. Hallissa sijaitsee liikunta-
salin lisäksi maksullinen kuntosali. Hallin tiloissa voi järjestää discoja, konsertteja ym. tilai-
suuksia. Vapaana olevia käyttövuoroja voi tiedustella vapaa-aikatoimistosta 014 267 5725.

Laurinkylän koulun liikuntasali 
Lievestuoreen Laurinkylän koulun liikuntasalin koko 821 neliötä ja näyttämö 54,5 neliötä. 
Hallissa voi harrastaa judoa, voimistelua, lentopalloa, koripalloa, salibandyä, sulkapalloa 
ym. pallopelejä. Hallissa sijaitsee liikuntasalin lisäksi maksullinen kuntosali. Hallin tiloissa 
voi järjestää discoja, konsertteja ym. tilaisuuksia. Vapaana olevia käyttövuoroja voi 
tiedustella vapaa-aikatoimistosta 014 267 5725.

Sydän-Laukaan koulun liikuntasali
Sydän-Laukaan koulun liikuntasalin koko 900 neliötä. Hallissa voi harrastaa voimistelua, 
lentopalloa, koripalloa, salibandyä, sulkapalloa ym. pallopelejä. Hallissa sijaitsee liikunta-
salin lisäksi maksullinen kuntosali. Hallin tiloissa voi järjestää discoja, konsertteja ym. tilai-
suuksia. Vapaana olevia käyttövuoroja voi tiedustella vapaa-aikatoimistosta 014 267 5725.

Vihtavuoren uusi liikuntahalli
Syksyllä 2021 valmistuu Vihtavuoreen uusi liikuntahalli. Liikuntasalin koko on 1100 neliötä.
Halli soveltuu monenlaiseen liikuntaan ja etenkin salibandyn pelaamiseen. Hallin 
yhteyteen tulee maksullinen kuntosali. Liikuntahallin vapaana olevia käyttövuoroja voi 
tiedustella vapaa-aikatoimistosta 014 267 5725.

Kuntosalit
www.laukaa.fi löydät tietoa aukioloajoista ym. Kirkonkylän, Lievestuoreen, Leppäveden 
ja Vihtavuoren kuntosalit ovat kuntalaisten käytössä. Leppäveden liikuntahallin kunto-
salilla on naistenvuoro lauantaina klo 17-18 JA Vihtavuoren kuntosalilla on naistenvuoro 
tiistaina klo 17-19. HUOM! Alle 16-vuotiaat TREENAAVAT vain huoltajan kanssa 
salilla, mikäli eivät ole suorittaneet Vatin järjestämään tunnin mittaista kuntosalikurssia. 
Molemmilla on oltava omat kuntosalikortit.

VAPAA-AJAN TILAT
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Hinnat vuonna 2021: Kausikortti: 1 kk 75 €, 3 kk 90 €, 6 kk 125 €, vuosikortti 160 € ja 
magneettikortti 10 €/ lätkä 15 €.
Tiedustelut: Leppävesi Atte Turtiainen puh. 0400 571 839, Vihtavuori Raimo Kinnunen 
puh. 050 452 3524, Kirkonkylä Pertti Laukkarinen puh. 0400 540 083, Lievestuore Vesa-
Pekka Rautio puh. 040 184 7877
Nuorten alle 18-vuotiaat ja opiskelijakortilla: 1 kk 20 €, 6 kk 85 € ja vuosikortti 110 €.
Yli 65 v. maksutta. Kaikki lunastavat 10 € magneettikortin tai 15 € lätkän, salista 
riippuen.

HUOM! Myös alle 16-vuotiaat nuoret voivat ottaa salikortin, mikäli käyvät ohjatun tunnin
mittaisen kuntosalikurssin. Kysy lisätietoa kurssista, hinnoista jne. koulusi liikunnanopet-
tajalta tai alueesi vapaa-aikaohjaajalta.

Jääalueiden käyttövuorot talvikaudeksi 2021-2022
Kirkonkylän, Vihtavuoren, Leppäveden ja Lievestuoreen jääalueiden käyttövuorot 
haettavissa 12.11.2021 mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä jääalue, aika ja hakijan 
yhteystiedot. (nimi, osoite, puh ja sähköpostiosoite mikäli on).
Vuoron käyttäjien ikäryhmä sekä liikuntalaji. Haku Vattitoimistosta tai nettiosoitteesta 
www.laukaa.fi/liikuntapaikat sivulla olevalla kaavakkeella.

Vattipajalta: Rokkakankaantie 3, puh. 040 832 0520, vuokrattavissa: kaasugrilli, 
toritelttoja, taittopöytiä, pomppulinna, esiintymislava (traktorivetoinen) sekä
siirrettävä katsomo (henkilöautolla vedettävä). 
Vattipajalta Pikselistä: Rokkakankaantie 3, puh. 040 838 2597, voi vuokrata nappikone, 
lumikenkiä ja rinkkoja. 
Järjestöille vuokrattavana lämmintä tilaa Vattipajalla, Rokkakankaantie 3,
puh. 0400 410 164.
Vapaa-aikaohjaajilta vuokrattavat, puh. 040 536 8459, 040 776 1381, 040 725 9967 ja 
040 370 7608. 10-teltta (puolijoukkueteltta), Discovalot ja Sumopuvut. 
Vattitoimistosta: Laukaantie 14, puh. 014 267 5725 ja 014 267 5761, vuokrattavissa: 
fender (äänenvahvistin).
 
KAIKKI VUOKRAVÄLINEET OVAT MAKSULLISIA!

SUMOPUKUJEN VUOKRAUS! Voit vuokrata meiltä sumopuvut erilaisiin tapahtumiin 
(esim. TYHY- tai virkistyspäiviin) loistavaksi ohjelmanumeroksi. Pehmustetut sumopuvut 
ja päähineet suojaavat kolhuilta ja vastustajan kanssa voi vaaratta painia. Vuokraus 
sisältää sumopuvut, kuljetuksen sekä 2 ohjaajaa. Soita ja kysy! Huom. Puvut ovat melko 
isot ja painavat, joten ne eivät sovellu pienille lapsille. Vuokraukset Vapaa-aikaohjaajilta: 
Jenni Pekonen 040 776 1381, Eero Parviainen 040 536 8459, Santtu Purokuru 040 725 
9967 ja Reija Kehusmaa 040 670 7608. sähköpostitse, etunimi.sukunimi@laukaa.fi. 
Vuokraus on maksullista!

LIIKUNTAPAIKKOJEN HAKUAJAT

VUOKRAVÄLINEET
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Huom! Koronapandemia voi vaikuttaa palveluihin ja aukioloaikoihin syksyllä.
Kaikista muutoksista tiedotetaan erikseen. 

PÄÄKIRJASTO    Aukioloajat
Vuojärventie 2, 41340 Laukaa  ma klo 9-20, itsepalvelu 9-11
p. 014 2675 710    ti-to klo 9-19, itsepalvelu 9-11
paakirjasto@laukaa.fi   pe klo 9-17, itsepalvelu 9-10
Lehtisali ja näyttelyaula avataan klo 9.  la klo 9-15, itsepalvelu 9-10

Itsepalveluaikana voit käyttää tietokonetta, noutaa varauksia itsepalveluhyllystä, lainata 
lainausautomaatilla, ottaa tulosteita ja käyttää kopiokonetta. Maksuja voi maksaa 
verkkokirjastossa. Palautukset tulee jättää palautuslaatikkoon.

KIRJASTOAUTO  Kirjastoauton ajantasainen aikataulu 
p. 0400 342 016   keski.finna.fi/Content/kirjastot?laukaan-kirjastoauto
   Aikatauluja saatavana kirjastoista.

LÄHIKIRJASTOT     
Leppäveden kirjasto Tiituspohjantie 39, 41310 Leppävesi
   p. 050 5539 553, lvesi.kirjasto@laukaa.fi

Lievestuoreen kirjasto Laurinkyläntie 5, 41400 Lievestuore
   p. 050 3153 493, ltuore.kirjasto@laukaa.fi  

Vihtavuoren kirjasto Koulutie 2, 41330 Vihtavuori
(avautuu syksyllä)  vihtavuori.kirjasto@laukaa.fi

OMATOIMIKIRJASTOT
Lähikirjastojen omatoimiaikana voit
- lainata ja palauttaa aineistoa automaateilla
- noutaa varauksesi
- käyttää asiakastietokoneita ja langatonta verkkoa
- lukea lehtiä paperisena ja ePress-palvelun kautta
- uusia lainat, tehdä varauksia ja maksaa maksut verkkokirjastossa
- työskennellä ja opiskella
- pitää pienen palaverin.

Lisäksi Lievestuoreen ja Vihtavuoren kirjastoissa voit kopioida, tulostaa ja skannata. 
Lievestuoreen kirjastossa voit varata myös neuvotteluhuoneen käyttöösi.
Sisäänpääsyyn kirjastoon tarvitset Keski-kirjastojen kirjastokortin ja pin-koodin. 
Omatoimikirjaston ikäraja on 15 vuotta. Jokaisen on kirjauduttava sisään henkilökohtaisesti. 
Mukanaan saa päästää sisään vain oman perheen jäseniä.

KIRJASTON E-PALVELUT JA TIEDOTUS
www.keskikirjastot.fi, www.laukaa.fi/kirjasto ja www.facebook.com/laukaan.kunnankirjasto   
Instagram: @laukaan.kunnankirjasto ja YouTube: Laukaan kunnankirjasto

KIRJASTOTOIMENJOHTAJA 
Risto Heikkinen, risto.heikkinen@laukaa.fi p. 050 315 3495

KIRJASTON PALVELUT 30.8.2021 ALKAEN
KulttuurikujeilutKulttuurikujeilut

20212021
6.-12.9.6.-12.9.

Lisätietoa Kulttuurikujeiluista: 
Facebook: Laukaan vatti,

santtu.purokuru@laukaa.fi,
Järjestäjä: Laukaan vapaa-aikatoimi

 
Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. Muutoksista tiedotetaan

 mm. some-kanavillamme sekä Laukaa-Konnevesi-lehdessä. 

Lisätietoja lähempänä ajankohtaa nuokkareilla ja
nuokkareiden somessa. 

Huom! Lähikirjastojen 
tulevat palveluajat, jolloin 
henkilökuntaa on asiakas-
palvelussa läsnä, eivät ole
vielä Vatti-esitteen painoon
mennessä selvillä. Seuraa
kirjaston tiedotusta syksym-
mällä. Palveluaikojen 
ulkopuolella kirjastot 
toimivat omatoimi-
kirjastoina ma-su 8-21. 



19

KulttuurikujeilutKulttuurikujeilut
20212021
6.-12.9.6.-12.9.

Lisätietoa Kulttuurikujeiluista: 
Facebook: Laukaan vatti,

santtu.purokuru@laukaa.fi,
Järjestäjä: Laukaan vapaa-aikatoimi

 
Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. Muutoksista tiedotetaan

 mm. some-kanavillamme sekä Laukaa-Konnevesi-lehdessä. 

Lisätietoja lähempänä ajankohtaa nuokkareilla ja
nuokkareiden somessa. 
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