Simossa tapahtuu lapsille ja nuorille
syksy 2020!

Heippa lapsi, nuori ja
kotiväki!

Tule partioon! Partiolippukunta Simon Kuutit aloittaa
toimintansa jälleen!

Tässä olisi hieman menovinkkejä lapsille ja nuorille syksyn
päiviin ja iltoihin! Halusimme yhdistää voimamme ja luoda
yksiin kansiin helposti löydettäväksi eri toimijoiden toimintoja;
kerhoja, tapahtumia, retkiä ja leirejä! Kannattaa säilyttää tämä
vihko, niin teillä onkin hallussa jo monen tapahtuman
ajankohdat ja yhteyshenkilöiden tiedot!  Lisääkin tapahtumia
on varmasti tulossa, huomioiden tietysti vallitsevan tilanteen.

Vanhemmille ikäkausille aina aikuisiin asti pyrimme varmistamaan oma
paikkansa lippukuntamme toiminnassa, muun muassa
virkistystoiminnalla, lippukunnan retkillä, johtajistossa, piirin
tapahtumissa, koulutuksissa jne.

Olethan rohkeasti yhteyksissä toimijoihin, jos sinua askarruttaa
jokin asia tai haluaisit lisäinfoa aiheesta. Kannattaa ottaa myös
toimijoiden omat somet haltuun, niin saat nopeasti eri
tapahtumista ja toiminnoista tietoa.

Pidämme oikeuden muutoksiin. Kevätkauden info tulee
tammikuun puolella, eli heti koulujen alettua! 

Tule mukaan toimintaamme! Viikoittaiset kokoontumiset alkavat 7-9vuotiaille eli sudenpennuille ja 10-12-vuotiaille eli seikkailijoille Simon
Asemalla sekä Maksniemessä.

Partiossa leikitään, askarrellaan, retkeillään, opetellaan erätaitoja,
vahvistetaan luontosuhdetta, harjoitellaan yhdessä ja yksin toimimista
sekä johtamista ja suoritetaan jokaiselle ikäkausille omaa ohjelmaansa.
Luvassa on muun muassa helmikuussa 2021 Lapin partiolaisten yhteinen
viikonlopun mittainen Partiotahti Ranualla!
Simon Kuutit tekevät toiminnassaan yhteistyötä Simon Kunnan ja Simon
seurakunnan kanssa.
Kokoontumiset:
Maksniemen sudenpennut
Keskiviikkoisin 9.9.2020 alk. klo 17-18, Maksniemen Nuokkarilla
(punttisalirakennuksen toinen sisäänkäynti)
Maksniemen seikkailijat
Keskiviikkoisin 9.9.2020 alk. klo 18-19, Maksniemen Nuokkarilla
(punttisalirakennuksen toinen sisäänkäynti)
Maksniemessä Akelana eli ryhmänvetäjänä toimii Heli Kinnunen apunaan
Nuutti ja Susanna.

Aseman sudenpennut
Maanantaisin 7.9.2020 alk. klo 17.30-18.30, Kuuttien kololla (Simon
Nuokkarin sisäänkäynnistä suoraan kellaritiloihin ja ensimmäinen ovi
vasemmalla, ohjaaja vastassa)
Aseman seikkailijat
Maanantaisin 7.9.2020 alk. klo 18.30-19.30, Kuuttien kololla (Simon
Nuokkarin sisäänkäynnistä suoraan kellaritiloihin ja ensimmäinen ovi
vasemmalla, ohjaaja vastassa)
Asemalla ryhmänvetäjänä toimii Satu Pääkkö apunaan Matti, Ville, Auli ja
Susanna.
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla : leskinsu@gmail.com
Lisätietoa partiosta ja partiolaiseksi liittymisohjeet: www.partio.fi
Partioterkuin Simon Kuutit ry lippukunnanjohtaja Susanna Leskinen

4H-kerhot aloittavat
syksyllä!
Kokkailua, askartelua, pelejä ja leikkejä,
liikuntaa, luontoa, musiikkia ja tekemisen
riemua.
Kerhot on tarkoitettu pääasiassa
6-12-vuotiaille.
Hae ohjaajaksi nettisivuiltamme
simo.4h.fi/toihin-meille/
Tulossa myös erilaisia kursseja sekä
tapahtumia.
Seuraa meitä somessa, niin pysyt mukana! 
Voit myös tilata infokirjeen laittamalla sposti

SIMON SEURAKUNTA
Haluaa olla osa sinun
elämääsi
Ritva Tryyki
Toiminnanjohtaja

Lapsille:

0400 424 058

KLUBBARI

simo4h@4h.fi

Alakouluikäisille suunnattu avoimien ovien iltapäiväkerho.
Aseman seurakuntakeskuksessa tiistaisin klo 13 -15.
Yhdessäoloa, läksyjentekoa, askartelua, leikkejä ja pelejä.
Ilmainen välipala.

simo.4h.fi

VARHAISNUORTENKERHO
Alakouluikäisille suunnattua kerhotoimintaa
Simoniemen seurakuntakodilla torstaisin klo 17 – 18.
Askartelua, pelejä, leikkejä, ulkoilua, leipomista.

Nuorille:

ISOISKOULUTUS
Rippikoulun käyneet nuoret voivat tulla mukaan isois- ja
kerhonohjaajakoulutukseen. Koulutuksen jälkeen voit toimia
isosena leirillä sekä pitää varhaisnuorille suunnattua
kerhotoimintaa. Koulutus alkaa syyskuussa.

Työpaja
KERHONOHJAAJA

Jos olet kiinnostunut kerhonohjaajana toimimisesta ota
rohkeasti yhteyttä niin katsotaan yhdessä mitä keksitään!
Oman toiminnan lisäksi seurakunta on mukana monissa
yhteistyönä toisten toimijoiden kanssa järjestettävissä
tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lisää tietoa toiminnasta ja
tapahtumista löydät seurakunnan nettisivuilta
www.simonseurakunta.fi. Löydät seurakunnan sivut myös
Facebookista!

Tule rohkeasti juttusille tai laita
viestiä!

p. 040 538 0690 / Virpi

Simon työpaja tarjoaa mahdollisuuden työllistyä palkkatuella, tutustua
puualan erilaisiin töihin työkokeilussa tai sijoittua pajalle
kuntouttavaan työtoimintaan. Ammattiopistojen opiskelijat voivat
suorittaa työssäoppimisen- ja peruskoulun oppilaat tet – jaksojaan
työpajalla.
Työpajan toiminta keskittyy puutöihin. Pajalla tehdään erilaisia
asiakastöitä. Lisäksi pajalla on käytössä muita työmuotoja, kuten
pintakäsittelyä, punontaa, ompelua jne. Keskiössä on käsillä
tekeminen ja kädentaidot.
Kierrätysmateriaaleja hyödynnetään ompelu- ja lasitöissä. Lasia
työstetään leikkaamalla ja hiekkapuhaltamalla. Työn opastuksesta ja
suunnittelusta vastaa työpaja ohjaaja.
Työpajalta voit myös vuokrata edullisesti erätarvikkeita, katoksia,
seurapelejä, sup-lautoja, kajakkeja, taittopöytiä ja tuoleja. Palvelemme
mielellämme juuri sinua, joka olet hakeutumassa meille töihin tai
tarvitset palveluitamme!

Työpajan toimintaperiaate



Annetaan nuorille kokemusta työelämästä, helpotetaan
pääsyä työmarkkinoille ja kannustetaan

syrjäytymistä.

Työpaja ohjaaja
Markku Jakovlev
P. 040 762 2318
Työpajan kehittämisohjaaja
P. 040 357 7605
Löydät meidät myös somesta:

Perinteisten käsityötaitojen ylläpitäminen ja

http://www.facebook.com/nuortentyopaja.simo

jatkokoulutuksen hakemiseen.


Henkilökohtaisten suunnitelmien avulla autetaan nuoria
oman elämän suunnittelussa ja pyritään ehkäisemään



kehittäminen.

Vuokrauspalvelun tuotteet
Kysy tarkempia hintoja Työpaja ohjaajalta











Yhteystiedot
Sahatie 4, 95200 Simo
Avoinna arkisin klo 8.00-15.00

Lumikengät + sauvat
Teltta
Makuupussi
Rinkka
Kajakki + varusteet
Pop-up teltta 3m x 3m
Teltta 4m x 8m
Taittopöydät ja penkit
Sup-laudat
Seurapeli

ilmaisemaan ja käsittelemään tunteitaan. Ohjaaja ei ole vain pelkkä
sivustakatsoja, vaan hän osallistuu prosessiin vahvassa
vuorovaikutussuhteessa. Prosessi koostuu eriteemaisesta tarinasta, siihen
liittyvästä leikistä, musiikista ja dokumentaationa lapsen itsensä
muokkaamasta taiteellisesta tuotoksesta (pääasiassa maalaus tai
muovaus yhdessä vanhemman kanssa). Tunnin lopuksi rauhoitutaan ja
rentoudutaan, joten ota mukaan jumppa-alusta ja viltti.
1140301 Lasten kässäkerho 7-12v. tiistaisin klo 15.00-17.00, Simon
virastotalo, taidekellari, (8.9.2020-20.4.2021)

8001301 Rohkea liikkuja, 4-6 vuotiaat maanantaisin klo 17.00-17.45,
Simon alakoulu liikuntasali (7.9.2020-19.4.2021)

Kurssilla opetellaan erilaisia kädentaitotekniikoita, materiaaleina
mm. luonnonmateriaalit, langat, villat, massat, helmet. Annetaan
mielikuvitukselle kyytiä ja luovuudelle tilaa, tehdään upeita käsitöitä
yhdessä.

Monipuolista sisäliikuntaa mielikuvitusta ja ikävaiheelle ominaista
luovuutta hyödyntäen. Kurssi sisältää leikkejä, tavallisia liikuntatehtäviä,
temppu- ja tehtäväratoja, kehonhallintaa, liikuntatekniikkaa, motoriikkaa
yms. Kurssi parantaa lapsen liikunnallista itseluottamusta. Tunneilla
käytetään musiikkia.

1034302 Lasten syksyinen keramiikkapaja, sunnuntait 11.10, 18.10,
25.10 klo 12.00-15.00, Simon virastotalo, taidekellari (20.9.20209.10.2021)

8001302 Rohkea liikkuja, 7-9 vuotiaat, maanantaisin klo 18.00-18.45,
Simon alakoulu liikuntasali (7.9.2020-19.4.2021)

Lasten keramiikka kurssilla hyödytämme luonnosta lehtiä jotka
painatamme saveen kuvion saamiseksi joista valmistamme pikku kulhoja
,koristeita ym. oman mieltymyksen mukaan.
Kokoontumiskerrat: sunnuntaina 11.10. klo 12.00-15.00, sunnuntaina
18.10 klo 12.00-14.00 su 25.10 klo 17.00-18.00.
Raakapoltetut työt lasitetaan, opettaja tilaa saven. Polttomaksu sisältyy
kurssihintaan. Materiaalimaksu kulutuksen mukaan.
1034341 Tarinataide, aikuinen / lapsi 3-6 v tiistaisin klo 17.00-18.30
Simon virastotalo, nuorisotila (8.9.2020-20.4.2021)
Haetaan inspiraatiota tarinoista, jotka laittavat liikkumaan ja ilmaisemaan
itseään taiteen eri menetelmin. Tavoitteena on vuorovaikutustaitojen
kehittäminen leikin, musiikin ja taiteen eri muotojen keinoin. Lapsi oppii

Monipuolista sisäliikuntaa mielikuvitusta ja ikävaiheelle ominaista
luovuutta hyödyntäen. Kurssi sisältää leikkejä, tavallisia liikuntatehtäviä,
temppu-ja tehtäväratoja, kehonhallintaa, liikuntatekniikkaa, motoriikkaa
yms. Kurssi parantaa lapsen liikunnallista itseluottamusta. Tunneilla
käytetään musiikkia.
Yhteystiedot

Simon toimipiste
Ratatie 6
95200 Simo
kivalo-opisto@simo.fi
p. 040 593 6489
ma-pe klo 8-11
https://www.kivalo-opisto.fi/

Mikä ihmeen nuokkari?
Nuokkari eli nuorisotalo, on nimensä mukaisesti nuorten oma
talo, joka toimii nuorten omana kohtaamispaikkana. Nuoret
voivat tulla nuorisotalolle viettämään turvallista ja päihteetöntä
vapaa-aikaa. Nuokkareiden pääsääntöinen kohderyhmä on
peruskoulun vanhimmat koululaiset, eli 7lk – 9lk ja toisen asteen
nuoret. Jokainen nuorisotalo on omanlaisensa yksikkönsä, jossa
katsotaan asioita laajasti. Toiminnassa huomioidaan yhteisölliset
vaikutukset: onko kyseessä kaupunki vai viheralueen
nuorisotalo? Onko ympäristössä muita toimijoita? Millaisia
vapaa-ajan toimintoja ylipäätään on. Esimerkiksi, meillä Simossa
ei ole niinkään tarkkaa ikä-haitaria, mutta kävijän täytyy olla
peruskoululainen tai toisen asteen opiskelija. Aikaisempi aika
taloaika on pienemmille mahdollisuus päästä tutustumaan
nuorisotalon toimintaan. Kävijämme ovat pääsääntöisesti 3lk –
ammatti/lukiolaisiin nuoriin. Vaikka nuorisolain mukaan 29
vuotiaaseen saakka on nuori, niin kumminkin
nuorisotalotoiminta on noin 13 – 17 vuotiaille nuorille.
Nuorisotalolla toimii aina aikuinen, jonka vastuulla on
nuorisotalon suunnittelu ja toteutus. Tätä aikuista henkilöä
kutsutaan usein; nuorisonohjaajaksi, vapaa-aikaohjaajaksi tai
ihan vain ohjaajaksi. Ohjaajan pääpainotteinen tehtävä on
kohdata nuoria, tukea nuoren kasvua ja kehitystä, mutta myös
mahdollistaa ja osallistaa nuoria erilaisten aktiviteettien kautta.
Ohjaajalle voi kertoa niin omasta koulupäivästä tai
vaikkapa huolista, kun semmoisia ilmentyy ja kaipaa luotettavaa
ja rentoa aikuista. Ohjaajalla on vaitiolovelvollisuus.

Vaitiolovelvollisuus tarkoittaa sitä, ettei sinun kertomia asioita
kerrota eteenpäin ilman sinun lupaasi. Ellei kyseessä ole sinun
tai lähipiirisi terveydelle haitallinen asia, jossa tarvitaan
moniammatillista apua. Tämmöisiä asioita voivat olla
esimerkiksi huoli kaverista, mielenterveydelliset ongelmat tai
vaikka kiusaamisen havaitseminen.
Noh, mitäs nuokkarilla voi tehdä?








Viettää rentoa iltaa kavereiden kanssa.
Pelailla lautapelejä/konsoleilla/ilmakiekolla...
Askarrella, piirtää tai vaikkapa väritellä värityskuvia.
Toimia talon aktiivisena nuorena, jolla on halukkuutta
kehittää nuorisotoimintaa yhdessä muiden nuorten ja
ohjaajan kanssa.
Leipoa/kokkailla (suunnitellaan etukäteen)
Tai tulla vain nykäisemään ohjaajaa hihasta ja pyytää
kahviseuraksi.

Nuorisotalot
Vapaa-aikatoimi
Aseman ja Maksniemen nuokkareilla voit viettää rentoa iltaa
kavereiden kanssa askarrellen, pelaillen tai vaikka ihan vain
hengaillen mukavilla sohvilla. Halutessasi voit ehdottaa erilaisia
aktiviteetteja ohjaajalle ja tulla mukaan toteuttamaan toimintaa.
Asemalla voit myös halutessasi osallistua leivontaan/kokkailu
hetkiin, jotka lähtevät teistä itse nuorista ja jotka suunnitellaan
yhdessä.
Nuorisotalo toiminta on pääsääntöisesti suunnattu peruskoulun
ylimmille luokille, mutta myös pienemmät koululaiset ovat
tervetulleita heti koulujen jälkeen ajalla klo 13:30 – 16:30.
Tämän jälkeen toiminta on 7lk ylöspäin. Talojen nuoremmille
kävijöille on luvassa ohjatumpaa toimintaa kuten askartelua,
piirtämistä, värittämistä ja toki myös hieman opettelua, millaista
nuorisotaloilla on olla. Aseman nuokkarilla järjestetään myös
yökahviloita, joka on tarkoitettu yläkoululaisille, ja vanhemmille
nuorille.

Vapaa-aikatoimenjohtaja
Soile Vakkala
P. 040 758 4465

Vapaa-aikaohjaaja
Henni Vartiainen
P. 040 663 3031

Etsivä nuorisotyö
Emilia Luukkonen
P. 040 526 0754

Tapahtumat ja retket

Taukoja toiminnoissa

Yläkoululaisille ja vanhemmille nuorille, ellei toisin ole
mainittu

12.8 Aukeaa Aseman nuokkari
18.8 Aukeaa Maksniemen nuokkari
21.8 Yökahvila nuotiolla – seurakunta keskuksella
29.8 Martimoaavan retki viimeinen ilmoittautuminen
26.8. 11-17 vuotiaille.
12.9 Kalliosaaren retki viimeinen ilmoittautuminen
9.9. 11-17 vuotiaille.
9.10 Tyttöjen ilta – Asemalla – 7 – 9lk itsensä tytöksi
tunteville
10.10 Shoppailu reissu – yläkoulu
12-15.10 Supersyysloma touhut! Kaiken ikäisille
16.10 CS:GO kilpailu (yläkoululaiset ja vanhemmat
nuoret)
30.10 Halloween tempaus!

Itsenäisyys päivä 6.12.2020
Joululoma 24.12.2020-26.12.2020
Uusi vuosi 1.1.2020

