
 

 

IKAALISTEN 4H-YHDISTYS KESÄTOIMINTA 2022 
Ovatko vanhemmat töissä kesäkuussa, ja koululainen yksin kotona? Ei hätää, tule mukaan 4H:n kesätoimintaan, 

kivojen ohjaajien johdolla, kavereiden kanssa kesäpäivät sujuvat leikiten turvallisessa ja inspiroivassa ympäristössä. 
 

Kesätoiminnan järjestämisperiaatteemme: 

 Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 Kesätoiminnat toteutuvat, kun mukana on riittävästi osallistujia.  

 Kesätoimintoja ohjaavat 4H:n aikuisohjaajat yhdessä koulutettujen kesätyöntekijöiden kanssa. 

 Kesätoimintaamme ei saa osallistua sairaana. Poisjäännistä on ilmoitettava ensitilassa, jotta varapaikalla 

olevia voidaan ottaa mukaan. 

 Osallistujat ovat vakuutettuja 

 Osallistumismaksut peritään käteisellä. Maksuista saa kuitin. 

 Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

ILMOTTAUTUMISET KESÄTOIMINTOIHIN: Ilmoittautumislomakkeella 4H:n kotisivujen 

www.ikaalinen.4h.fi . Ilmoittautuminen avoinna niin kauan kuin paikkoja riittää. Ilmoittautuminen 
yksittäisiin toimintoihin sulkeutuu, kun toiminnan osallistujamäärä on täynnä. 

LISÄTIEDOT: 4H-toimistosta ma-pe klo 10-16 puh: 0400-778979. 

TERVETULOA SELAILEMAAN KESÄTARJONTAAMME JA SUUNNITTELEMAAN KESÄ PUUHIA! 
 

MAANANTAINA 6.6.  

KESÄLEIPURIT KOVELAHDESSA  
KOHDERYHMÄ: 7-14- vuotiaat klo 16.00-18.00 (max 15 osallistujaa) 

PAIKKA: Kovelahden Nousulassa    
OHJELMA: Tule mukaan leipomaan ja herkuttelemaan itse tehdyillä suolaisilla ja makeilla leivonnaisilla ja pikku 

välipaloilla. Leivomme kaiken laktoosittomana, mutta emme valitettavasti pysty toteuttamaan erityisruokavalioita. 
HINTA: 10 euroa/nuori. 4H-jäsen 5 euroa/nuori. Kurssimaksu sisältää ohjauksen, materiaalit ja vakuutuksen. 

 

 
TIISTAINA 7.6.   

KESÄLEIPURIT TEVANIEMEN KOULULLA  
KOHDERYHMÄ: 6-9- vuotiaat klo 12.00-14.00 (max 15 osallistujaa)  

KOHDERYHMÄ:10-14- vuotiaat klo 13.00-15.00 (max 15 osallistujaa) 

PAIKKA: Tevaniemen koululla    
OHJELMA: Tule mukaan leipomaan ja herkuttelemaan itse tehdyillä suolaisilla ja makeilla leivonnaisilla ja pikku 

välipaloilla. Leivomme kaiken laktoosittomana, mutta emme valitettavasti pysty toteuttamaan erityisruokavalioita. 
HINTA: 10 euroa/nuori. 4H-jäsen 5 euroa/nuori. Kurssimaksu sisältää ohjauksen, materiaalit ja vakuutuksen. 

 

 
MONITOIMILEIRIT OSARAN MAASEUTUOPETUSYKSIKÖSSÄ  

KESKIVIIKKONA 8.6.  2014-2016 syntyneille (6-8 v) klo: 10.00-16.30 (Max 16 osallistuja) 
TORSTAINA 9.6.  2009-2013 syntyneille (9-13v) klo: 10.00-16.30 (Max 16 osallistuja) 

PAIKKA: Osaran maaseutuopetusyksikkö, Osarantie 89 Osara 

HINTA: 20 euroa/nuori. 4H-jäsenet 15 euroa/nuori.  
Leiri maksu sisältää ohjauksen, lämpimän aterian, välipalan, leirimateriaalit ja vakuutuksen. 

LEIRIEN OHJELMASSA: Leirillä vietetään leppoisia kesäpäiviä maalaismaisemissa hoitaen kotieläimiä mm. 

hevostalleilla ja navetassa. Ohjelmassa on myös kokkailua, kädentaitoa, luontovisailuja sekä pihapelejä ja liikuntaa  
MITÄ MUKAAN: lämmintä vaatetta, lenkkarit, työvaatteet kotieläinten hoitoon, kumisaappaat (hevosteluun 

sormikkaat ja oma kypärä, jos on, tallilta voi myös lainata kypäriä) sekä tietysti paljon reipasta leirimieltä. 

 
 

PERJANTAINA 10.6.   

KESÄLEIPURIT YHTEISKOULULLA  
KOHDERYHMÄ: 6-9- vuotiaat klo 12.00-14.00 Luokka 204 (max 15 osallistujaa)  

KOHDERYHMÄ:10-14- vuotiaat klo 13.00-15.00 Luokka 208 (max 15 osallistujaa) 
PAIKKA: Yhteiskoulun kotitalousluokka    

OHJELMA: Tule mukaan leipomaan ja herkuttelemaan itse tehdyillä suolaisilla ja makeilla leivonnaisilla ja pikku 

välipaloilla. Leivomme kaiken laktoosittomana, mutta emme valitettavasti pysty toteuttamaan erityisruokavalioita. 
HINTA: 10 euroa/nuori. 4H-jäsen 5 euroa/nuori. Kurssimaksu sisältää ohjauksen, materiaalit ja vakuutuksen 



 

 

 

MAANANTAINA 13.6  

KILVAKKALASSA KESÄLOMAKERHOT”PUUHAA, PELIÄ JA PIENTÄ PURTAVAA”                                                                                                                       
KOHDERYHMÄ: 6-8- vuotiaille klo 12.00-13.30  

KOHDERYHMÄ: 9-15- vuotiaille klo 13.30-15.00 
PAIKKA: Kilvakkalan koulu 

HINTA: 4e nuori. 4H-jäsenet 2 e nuori sis. ohjauksen, materiaalit ja vakuutuksen.          

OHJELMASSA: pihapelejä, liikuntaratoja, askartelua ja piknik välipalaa.  
MITÄ MUKAAN: mukava liikuntavaatetus, sadevaatetus, päähine, lenkkarit ja janojuomaa.     

 
 

TIISTAINA 14.6.  
HEPPALEIRI OSARAN MAASEUTUOPETUSYKSIKÖSSÄ KLO: 12.00-16.00  

KOHDERYHMÄ: 6-12-vuotiaat (max 10 osallistujaa) 

PAIKKA: Osaran maaseutuopetusyksikkö, Osarantie 89 Osara 

HINTA: 15 euroa/nuori. 4H-jäsenet 10 euroa/nuori.  
Leiri maksu sisältää ohjauksen, tukevan välipalan, leirimateriaalit ja vakuutuksen. 

LEIRIEN OHJELMASSA: Leirillä vietetään leppoisia kesäpäiviä maalaismaisemissa.  
Ohjelmassa: ohjattua toimintaa, askartelua, iloista menoa hevostalleilla ja oikeitten- sekä keppikavioiden kopsetta. 

MITÄ MUKAAN: lämmintä vaatetta, lenkkarit, työvaatteet kotieläinten hoitoon, kumisaappaat (hevosteluun 

sormikkaat, oma kypärä, jos on, tallilla myös laina kypäriä) oma keppari, jos on, sekä tietysti paljon reipasta leirimieltä. 

 
 

KESKIVIIKKONA 15.6. KLO: 12.00-14.00  
TEVANIEMESSÄ KESÄLOMAKERHOT ”PUUHAA, PELIÄ JA PIENTÄ PURTAVAA”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

KOHDERYHMÄ: 6-15-vuotiaat. Minimi osallistujamäärä 10 osallistujaa/ryhmä.   
PAIKKA: Tevaniemen kylätalo 
HINTA: 4e nuori, 4H-jäsenet 2 e/nuori sis. ohjauksen, materiaalit ja vakuutuksen.          

OHJELMASSA: pihapelejä, liikuntaratoja, askartelua sekä piknik välipalaa.  
MITÄ MUKAAN: mukava liikuntavaatetus, sadevaatetus, päähine, lenkkarit ja janojuomaa.    

 
 

KESKIVIIKKONA 15.6. KLO: 12.00-13.30 
LUHALAHDESSA KESÄLOMAKERHOT ”PUUHAA, PELIÄ JA PIENTÄ PURTAVAA”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
KOHDERYHMÄ: 6-15-vuotiaat. Minimi osallistujamäärä 10 osallistujaa/ryhmä.   
PAIKKA: Luhalahden koulu 
INTA: 4e nuori, 4H-jäsenet 2 e/nuori sis. ohjauksen, materiaalit ja vakuutuksen.  

OHJELMASSA: pihapelejä, liikuntaratoja, askartelua sekä piknik välipalaa.            

MITÄ MUKAAN: mukava liikuntavaatetus, sadevaatetus, päähine, lenkkarit ja janojuomaa.  
  

 
TORSTAINA 16.6. klo 12.00-14.00 LUOKKA 208  

SAFKASANKARIT KESÄKOKIT YHTEISKOULULLA 
PAIKKA: Yhteiskoulun kotitalousluokka 208.     

KOHDERYHMÄ: 9-14- vuotiaat (max 15 osallistujaa) 

OHJELMA: Opit kokkaamaan ateriakokonaisuuden ja leipomaan tarjottavat itsellesi ja ystäville. Hyödynnämme 
kokkauksessa ja leivonnassa kotimaisia marjoja ja yrttejä. Ps: Kokkaamme ja leivomme kaiken laktoosittomana, mutta 

emme valitettavasti pysty toteuttamaan erityisruokavalioita. 
HINTA: 10 euroa/nuori. 4H-jäsen 5 euroa/nuori. Kurssimaksu sisältää ohjauksen, materiaalit ja vakuutuksen.  

                                                                                                                     

 
PERJANTAINA 17.6.  

KESÄRETKI LINNANMÄELLE (50 osallistujaa) 
LINJA-AUTO MATKAN HINTA: 20 euroa/osallistuja, 4H-jäsen alennus 5 euroa/nuori.  

HUVILAITERANNEKKEET: Huvirannekkeen hinta 40 euroa. Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan.                                                                                                                                          
LINJA-AUTON AIKATAULU: Luhalahti Neste klo 8.00, Tevaniemen koulun pysäkki klo 8.10, Riitialan klo 8.15, 

Mansoniemi klo 8.20, Kilvakkala koulun pysäkki klo 8.25, S-market Ikaalinen klo 8.30. Linnanmäellä n. klo 
11.30. Paluu kyyti lähtee Linnanmäeltän klo 18.30   

ILMOTTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT: 4H-toimistoon Pe 10.6. mennessä 

puhelinpäivystys ma-pe klo 10-16 puh: 0400-778979. HUOM! Linnanmäenretkelle ilmoittautumiset soittamalla. 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


