
Harrastamisen 
Nakkilan malli

Harrastekerhoja iltapäiviin
ILMOITTAUDU MUKAAN!



MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

JOHANNAN
MONITOIMIKERHO 
klo 12.00–14.00 (?)
1.-6. lk
Tattaran koulu

HARRASTUSHYPRIDI
klo 13.00–14.00
1.-4. lk
20 hlöä
Samk, Soteekki 
Pakkala Pikkuvaris, 
pyöreä sali

HARRASTUSHYPRIDI 
klo 13.00–14.00
1.-2. lk ja 6. lk
Samk, Soteekki 
Tattaran koulu

SIRKUSTELUA
klo 13.00–13.50 
1.-6. lk
Satasirkus 
Liikuntasali
Ruskilan koulu

HARRASTUSHYPRIDI
klo 13.00–14.00
1.-2. lk
Samk, Soteekki
Liikuntasali
Ruskilan koulu

HARRASTUSHYPRIDI 
klo 13.00–14.00 
1.-2. lk 
Samk, Soteekki
Viikkalan koulu

PARKOUR 
klo 13.10–14.00 
1.-3. lk  
20 hlöä
Lallukka & Norlund
6.9. - 4.10. ulkona, 
4.10 – 30.11. sisällä
Liikuntakeskus 

LETTIKERHO
klo 14.10–15.10 
1.-6. lk
15 hlöä
Tmi Henna Rantamäki
Kirkonseudun koulu 
Iso Varis, käsityö-
luokka

HARRASTUSHYPRIDI
klo 14.00–15.00 
1.-4. lk
20 hlöä
Samk, Soteekki
Pakkala Pikkuvaris, 
pyöreä sali

LIIKUNTAKERHO 
klo 14.15–15.15 
5.-6. lk
15 hlöä 
Petri Hakala
Liikuntakeskus

SIRKUSTELUA
klo 14.10-15.10
1.-6. lk 
Satasirkus 
Sirkustelua, vauhtia 
ja temppujen harjoit-
telua
Viikkalan koulu

AUTAN JA VAIKUTAN
klo 14.00–15.00 
1.-6. lk
20 hlöä
Hyväntekeväisyys-ja 
auttamiskerho
Petri Hakala
Pakkala Pikkuvaris, 
pyöreä sali

HARRASTUSHYPRIDI
klo 14.00–15.00 
3.-4. lk
Samk, Soteekki
Ruskilan koulu

HARRASTUSHYPRIDI
klo 14.00–15.00 
3.-4. lk 
Samk, Soteekki
Viikkalan koulu

PARKOUR
klo 14.10–15.00 
4.-6. lk
20 hlöä 
Lallukka & Norlund
6.9. - 4.10 ulkona, 
4.10 – 30.11. sisällä
Liikuntakeskus 

HISTORIAKERHO
TARINOITA 
NAKKILASTA 
klo 15.10–16.10
3.-6. lk
20 hlöä
Huom! kuljetaan myös 
pyörällä/bussilla. 
Tutustutaan Nakkilan 
historiakohteisiin 
tarinoiden avulla
LC Emmat, Nakkila
Tarjolla välipala
Liikuntakeskuksen 
kahvio

TEATTERIKERHO 
klo 15.00–16.00 
1.-6. lk
15 hlöä 
AaPee Söderdahl
Tarjolla välipala
Pakkala Pikkuvaris, 
pyöreä sali

HARRASTUSHYPRIDI 
klo 15.00–16.00 
1.-4. lk 
Samk, Soteekki
Tarjolla välipala
Kirkonseudun koulu

HARRASTUSHYPRIDI 
klo 15.00–16.00 
3.-5. lk 
Samk, Soteekki
Tarjolla välipala 
Tattaran koulu

PARKOUR
klo 15.10–16.00 
6.-9. lk
20 hlöä 
Kekki & Norlund
6.9. - 4.10 ulkona, 
4.10 – 30.11. sisällä
Liikuntakeskus 
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MUMMOLAKERHO 
(useita kerhoja)

Mummolakerhossa kerhomummo 
Sirpa keksii kaikkea kivaa teke-
mistä ja opeteltavaa ajankohtaan 
sopien.  Mummolakerhoja pide-
tään koulupäivien sisällä tai kou-
lupäivien välittömässä yhteydessä 
kaikilla Nakkilan alakouluilla. 
Kerhoissa on mummolatunnelma, 
jonne on jokaisen helppo tulla ja 
kaikki voivat viihtyä ja olla luonte-
vasti yhdessä. Mummolakerhossa 
voidaan esimerkiksi retkeillä, 
kuunnella tarinoita, näytellä, as-
karrella tai vaikka leipoa joulupi-
pareita. Kerho sopii kaikille!

NAKKILAN HISTORIAA 
TARINOIDEN -KERHO 
LIIKUNTAKESKUS

Aidot nakkilalaiset Asta ja Kirsti 
johdattavat kerholaiset seikkai-
luille Nakkilan historiaan. Näitä 
tarinoita et varmasti ole kuullut 
ennen. Kerhon tavoitteena on 
tutustua Nakkilan paikallishisto-
riaan vierailemalla eri paikoissa 
ja pohtimalla paikkojen historiaa. 
Kerho kokoontuu maanantaisin 
liikuntakeskuksella klo 15. Ker-
hokerroilla myös liikutaan Nak-
kilassa omilla pyörillä ja bussilla. 
Kerhossa lopputuotoksena 
työstetään historiaesitettä, joka 
jää elämään kunnan nettisivuille ja 
muillekin tutustuttavaksi. Kerhon 
mahdollistaa LC Emmat Nakkila. 

TEATTERIKERHO 

Nakkilan Napakoiden näytteli-
jä/ohjaaja AaPee Söderdahlin 
johdolla tutustutaan teatteriin ja 
ilmaisutaitoon. Teatterikerho on 
mukava ja hyödyllinen harrastus. 
Näyttelemällä voi myös oppia 
ilmaisemaan itseään paremmin 
ja saada rohkeutta tosielämän 
tilanteissa. Teatterikerho harras-
tuksena tukee mukavasti itse-
tuntoa. Siinä myös samalla oppii 
uusia asioita itsestään ja omista 
vahvuuksistaan. Kerhon mahdol-
listaa Nakkilan Napakat. 

HENNAN LETTIKERHO 

Lettikerhossa hiukset taipuvat 
erilaisille leteille ja kampauksiin. 
Lettikerhossa opetellaan teke-
mään itselle ja kavereille erilaisia 
lettejä. Kerhon tavoitteena ovat 
käden taitojen harjaannuttaminen 
ja onnistumisen elämykset. Kurs-
sia ohjaa Parturi-Kampaaja Henna 
Rantamäki.

HYPRIDIKERHOT (USEITA 
KERHOJA KAIKILLA KOU-
LUILLA)

Hypridikerhoissa kokeillaan eri 
lajeja ja tutustutaan erilaisiin 
harrastusmahdollisuuksiin. Näissä 
kerhoissa on luvassa joka kerta 
jotain uutta. Kurssin ohjelma voi 
elää kerholaisten toiveiden mu-
kaan. Tässä kerhossa ei takuulla 
pitkästy. Kurssia ohjaa Samkin 
Soteekin opiskelijat

SIRKUSTELUA

Sirkuskerhossa tutustutaan 
sirkustaitoihin monipuolisesti, 
ehkä jopa vauhdikkaasti. Kerho on 
suunnattu alakoululaisille sirkus-
telijoille. Kerhon tavoitteena on 
tuoda sirkus kaikkien ulottuville ja 
antaa onnistumisen elämyksiä. 

PARKOURIA ALEKSIN JA 
KAISAN KANSSA

Harjoituksissamme lapset oppivat 
liikunnallisia perustaitoja. Koordi-
naatio, kehonhallinta, tasapaino ja 
nopeus kehittyvät pelien, leikkien 
ja sopivien lajiharjoitteiden avulla. 
Keskeistä on, että lapsi pääsee 
liikkumaan ja haastamaan itseään 
omien kykyjensä puitteissa. Lap-
set ja nuoret innostuvat toivotta-
vasti käyttämään opittuja taitoja 
myös kotikulmien tarjoamassa 
harjoitusympäristössä.

AUTAN JA VAIKUTAN 

Kerhossa ideoidaan yhdessä 
ryhmän kanssa sopivia ja ajan-
kohtaisia hyväntekeväisyys- ja 
auttamiskohteita. Tarkoitukse-
na on myös tutustua erilaisiin 
hyväntekeväisyysjärjestöihin 
ja niiden toimintaan tekemisen 
ohella.  Kerholaiset ovat mukana 
vaikuttamassa Nakkilan kunnan 
asukkaiden hyvinvointiin erilaisin 
tempauksin ja yllätyksin. Ker-
ho sopii kaikille, jotka haluavat 
ilostuttaa ja yllättää muita sekä 
vaikuttaa asioihin. Kerhoa ohjaa 
kuraattori Petri Hakala. 

TUTUSTU JA TARKISTA AJANKOHTAINEN KERHOJEN TILANNEwww.nakkila.fi ja @harrastamisennakkilanmalli  

LIIKUNTAKERHO

Liikuntakerhon sisältö muodostuu 
ryhmän mukaan. Monipuolisesti 
kaikkea liikuntaa kivassa porukas-
sa. Kerhoa ohjaa Petri Hakala.

Harrastekerhoja iltapäiviin 1-6lk HUOM! LAPSET VOIVAT OSALLISTUA MIHIN KERHOON TAHANSA, EI OLE KOULUSIDONNAINEN!



NAKKILAN KUNTA SAI ALUEHALLINTOVIRASTOLTA tukea lasten ja nuorten harras-
tustoiminnan kehittämiseen. Harrastamisen Nakkilan malli -hankkeen tavoitteena on 
edistää 1.–9. -luokkalaisten hyvinvointia, vähentää yksinäisyyttä ja mahdollistaa har-
rastustoiminta perheen varallisuudesta riippumatta. Harrastustoiminnalla on todettu 
olevan suojaava vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin. Toiminta sijoittuu koulupäivän 
yhteyteen, jolloin harrastuksen aloittaminen ja siihen sitoutuminen on lapselle ja nuo-
relle helpompaa.

NAKKILAN KOULUJEN OPPILAILTA ON KERÄTTY HARRASTUSTOIVEITA ja näiden toi-
veiden pohjalta on suunniteltu tulevan kouluvuoden yhteyteen eri harrastuskerhoja ja 
harrastustoimintaa. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mie-
luisa ja maksuton harrastus. Nakkilan mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen 
harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoi-
minen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

NAKKILAN HARRASTAMISEN MALLI -HANKKEESSA toteutetaan kuntastrategian mu-
kaista toimintaa: Jokaisella harrastus, eniten harrastustoimintaa Suomessa. Tavoittee-
na on löytää ne lapset ja nuoret, joilla ei vielä ole mitään harrastusta ja ohjata heitä 
löytämään harrastemahdollisuuksista heille se mieluisin. Tarkoituksena on järjestää 
mahdollisimman monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia ja yhtenä kerhomuotona tu-
leekin toimimaan kokeileva kerho, jossa lapsi tai nuori pääsee tutustumaan moneen eri 
harrastukseen.

KERHOT JA HARRASTUSTOIMINTA järjestetään koulujen, järjestökentän, yritysten ja 
sivistystoimen yhteistyönä. Hanketta koordinoivat hyvinvointikoordinaattori Sari Keto-
la projektiosaaja  Marita Inkinen,  ja liikunnanohjaaja Veera Tiilikainen.

Sari Ketola
hyvinvointi-

koordinaattori
044 7475 914

sari.ketola@nakkila.fi

Marita Inkinen
Projektiosaaja
044 7475 916

marita.inkinen@nakkila.fi

Veera Tiilikainen
Liikunnanohjaaja

044 7475 923
veera.tiilikainen@nakkila.fi

VASTAATHAN MYÖS  KERHOIHIN 
LIITTYVÄÄN ALKUKYSELYYN.  Kiitos!


