Kesän lukukampanja
Puistossa tapahtuu omituisia asioita. Kuka siellä sekoilee? Arkisesta kanin ulkoilutusretkestä voi kehkeytyä koko kesän mittainen
uskomaton salapoliisitehtävä. Outoja pahanhajuisia lätäköitä,
jättiläisötököitä ja villiintyneitä puutarhatonttuja. Lähde mukaan
ikimuistoiseen seikkailuun!
Erten digitaalinen lukukampanja alakouluikäisille on käynnissä
1.6.-31.8.
Lumotun puiston salaisuus.
Löydät kampanjan osoitteesta:
www.lumotunpuistonsalaisuus.com , 1.6
alkaen. Jos haluat lukukampanjan paperiversiona olet tervetullut hakemaan
sen Uudenkaarlepyyn kirjastoista 1.6.
alkaen.

IF Minken suunnistusharjoitukset
Harjoituksiin on helppo osallistua: tule paikalle mukavissa ulkovaatteissa.
Toukokuussa paikalla on järjestön ohjaajat auttamassa heitä, jotka ovat
aloittelijoita. Myöhemmin kesällä ohjaajat ovat paikalla tarvittaessa
kertomassa suunnistuksen alkeista. Paikalla on aina helppo, noin 2 km
aloittelijoiden rata. Ei erityistä kertamaksua.
IF Minken laskuttaa edullisen jäsenmaksu myöhemmin.
Kaikki harjoitukset alkavat klo 18. Ei ennakkoilmoittautumista.

23.5. Toisveden rantatie
30.5. Jepuan koulu
6.6. Måtarsbergetin hiihtomaja
13.6. Storsand
27.6. Soklotheidi, Kovjokilta. Tienviitat Källmossantieltä..
15.8. Brännskatan kalasatama.
Lisätiedot: ifminken.idrott.fi/orientering
Järj.: IF Minken

Yleisurheile kesällä!
Tule mukaan harjoittelemaan IFN:in kanssa Metsävallin urheilukentälle
Uudenkaarlepyyn keskustaan.
Maanantaisin klo 19 ohjatut harjoitukset 2010 syntyneille ja vanhemmat
Keskiviikkoisin klo 18-19 Knattefriidrott 2014 ja aiemmin syntyneet sekä
2011-2013 syntyneet.
Knattefriidrott (junnuyleisurheilu) alkaa 2.6. ja päättyy 11.8. On ilmaista
kokeilla ja mikäli viihdyt voit ilmoittautua järjestömme jäseneksi. Yleisurheilu on edullinen urheilumuoto ja jäsenmaksumme on 15 €/hlö/vuosi
ja perhemaksu 40 €/vuosi.
31.7.-1.8. IFN järjestää yleisurheilutapahtuman, Knattefinalen. Kolme viikkoa myöhemmin, 23.8., järjestämme Ärevarvet. IFN järjestää myös
syksyllä maastojuoksukilpailun Uudessakaarlepyyssä. Ilmoitamme
ajankohtaisista asioista Facebook-sivuillamme.
Järj.: IFN Nykarlebynejden

Anna mielikuvituksesi lentää!
Tiistai 8.6. klo 15-17
Kaksi tuntia täynnä grafiikkaa, kollaasia, sekatekniikkaa y.m.
Paikka: Tvätteriet, Lybeckinkatu 2.
Ikä: 7-11 v.
Ilmoittautumiset: https://www.arbis.fi/kurser/visa/4023
Maksu: 5€, maksetaan käteisellä paikan päällä
Järj.: Uudenkarlepyyn lasten– ja nuorten taidekoulu

Leikimme väreillä ja muodoilla!
Keskiviikko 9.6. klo 15-17
Kaksi tuntia täynnä väriä ja muotoa. Käytämme kipsinauhaa, metallilankaa ja kartonkia.
Paikka: Tvätteriet, Lybeckinkatu 2.
Ikä: 7-11 v.
Ilmoittautumiset: https://www.arbis.fi/kurser/visa/4024
Maksu: 5€, maksetaan käteisellä paikan päällä
Järj.: Uudenkarlepyyn lasten– ja nuorten taidekoulu

Aikamatkoja Kuddnäsissä!
Tervetuloa aikamatkoille Kuddnäsiin
kesätorstaisin 10.6., 17.6., 24.6., 1.7. klo 10-12.
Joka kerta uusia tehtäviä.
Hinta 2€/lapsi/päivä (hedelmä
sisältyy hintaan)
Ilmoittautumiset viimeistään
päivää ennen klo 15 Kuddnäsiin
06-7856482
Järj.: Uudenkaarlepyyn Kulttuuri ja Vapaa-aika

Folkhälsanin uimakoulut
järjestetään Toisvedellä, Kantlaxissa, Lojlahdella, Vexalassa ja
Gunnarskanganilla. Lisätiedot:
https://folkhalsan.fi/fi/lapset/vanhemmille/uimakoulut/

Tervetuloa NIK:n jalkapallokouluun tänä kesänä!
ma-pe 14.6.-18.6. klo 10.00-13.00
Tule mukaan ja oppimaan lisää tekniikka ja pelaamaan jalkapalloa kavereiden kanssa. Omat eväät mukaan! Vaatteet sään mukaan! Saamme
myös vieraaksi jalkapallotaiturin, joka opettaa hieman futisvinkkejä!
Ikä: esikoulu 6.-lk
Hinta: 25€ (ota mukaan tasaraha )
Paikka: Vanha kenttä, Urheilukuja
Ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään
torstaina 10.6. carina.holm@nykarleby.fi
Ilmoittaudu: Nimi, syntymävuosi, vanhempien
puh.numero
Kysymykset? Soita Carina Holm 050-3201775
Järj.: NIK

ROBOT WORKSHOP (ruotsinkielinen)
Måndag –tisdag 21.6-22.6 kl 11-16
Robot Workshop fortsättningskurs, Lego
education. Under denna kurs lär sig deltagarna mera om trådlös kommunikation
med Bluetooth och avancerad sensorteknik.
Kursen hålls under två dagar i Rådhuset,
Kyrkogatan 4. Ta eget mellanmål med!
Åldersgrupp: från årskurs 5 uppåt.
Begränsat antal platser.
Förhandsanmälan: via WhatsApp eller sms till 044
7219073/Katarina senast 18.6 kl.16.
Deltagaravgift: 5€, betalas kontant på plats
Mer info om kursens innehåll på robotworkshop.fi (kurser)
Arr: Nykarleby Kultur & Fritid / Robot Workshop Finland

Hetki tallilla
Tervetuloa mukaan viettämään hetken tallilla 14.6. Teemme erilaisia
tallintöitä, hoidamme hevosia ja ajamme ponilla. Oma välipala mukaan.
Ryhmä 1: klo 9-11.30, ensisijaisesti 7-vuotiaille ja vanhemmat
Ryhmä 2: klo 12.30-15, ensisijaisesti 5-6-vuotiaille ja vanhemmille
Hinta 15€. Rajoitettu määrä paikkoja.
Paikka: Stall Banvalla. Kovjoentie 189
Ilmoittautumiset Carolina Krokvik: 0442792270
Huom! Osallistujat eivät ole vakuutettu Nykarleby Hästvännerien
puolesta.
Järj. :Nykarleby Hästvänner

20.7. Valterin synttärit
Kaupunginkirjasto viettää Valterin syntymäpäivää 20. heinäkuuta.
Tule ottamaan selfie meidän jätti Valtteri-kirjastokrtin kanssa ja selvittämään kiperiä kysymyksiä.
Täggää mielellään #valterkortet #valtterikortti
Olemme avoinna klo 10-19.

Mitä luet kesällä?
Kirjastossa he auttavat sinua
löytämään haluamaasi lukemista.

Ala-kouluikäisille lapsille tiistaina 10.8. ja keskiviikkona 11.8.
klo 10-13.30. Päiväleiri pidetään Topeliuslukion ja Zachariasskolanin
(CBS-salen) jumppasaleissa. Omat eväät mukaan!
Osallistujat jaetaan kahteen eri ryhmään, 7-9 vuotiaat ja 10-13 vuotiaat
(mahdollisesti useampia ryhmiä osallistujamäärästä riippuen). Ohjelmassa mm. leikkejä, pallopelejä, tanssia, telinevoimistelua, akrobatiaa
ja hyppynarulla hyppimistä.
Lisätietoa leiristä löytyy piakkoin NGF:n kotisivuilta, ngf.idrott.fi sekä
NGF:n Facebook-sivuilta ja instagramista.

Nyt on aika liikkua!
Tähtihallin ulkopuolella voit pelata salibandyä, koripalloa, pingistä, frisbeegolfia ja treenata ulkokuntosalilla koko kesän.
Ulkopingistä voit pelata myös Toisvedellä ja Markbygårdenilla.
Lentopalloa voit pelata mm. Piparkakkutalolla, Juthbackalla,
Toisvedellä ja Itäisellä Jokitiellä.
Urheilukirjastosta (kaupunginkirjastossa) voit lainata boccian
sekä muita ulkopelejä.
Ei varauksia, ei maksuja.

