
Lapset perheineen val-
taavat Varkauden kadut 
ja torit, kun ohjelmaa 
tulviva vekaraviikko  
pyörähtää käyntiin. 

Vuoden 2007 vekarakummi 
on lastenkulttuuriin erikois-
tunut kuvataiteilija Alexander 
Reichstein.

Avajaiset
Ma 11.6. klo 10.00
Kotiseutukeskus Tyyskänhovi
Esiintyjinä mm. Verner Vaakku, 
Ronald McDonald, Tuuma-Tatu 
ja Neiti Nuppu sekä tietysti 
Lehtevämies. 
Vapaa pääsy.

Lasten ja nuorten 
laulukilpailu
Ma 11.6. klo 18.00
Warkaus-sali
Lauluniloa, tunnelmia ja oivallisia 
tulkintoja tarjolla koko perheen 
iloksi. Yleisökin pääsee laulamaan 
Marianne Kettusen ja Vekaraor-
kesterin johdolla. 
Liput 6,-

Liirum Laarum 
lasten suusta
Ti 12.6. klo 18.00
Päiviönsaaren iltatori
Suullisen esittämisen kilpailu. Il-
moittaudu kulttuuritoimistoon.
Vapaa pääsy.

Lasten LukuVarkaus 
2007 –palkinnon 
julkistamistilaisuus
Ke 13.6. klo 12.00
Kaupunginkirjaston auditorio
Lapsiraati on valinnut voittajan 6 
ehdokaskirjasta. Voittaja julkiste-

taan ja kirjailija palkitaan. 
Vapaa pääsy.

Kesäkarkelot – tanssinäytös
Ke 13.6. klo 18.00
Warkaus-sali
Mukana esiintymässä Tanssikoulu 
Pikku Joutsenet, Varkauden Tan-
huujat, Tanssikellari ja Warkaus 
Hot Heel Country Dancers. 
Vierailijana Kuopion Musiikki- ja 
Tanssiakatemian esitys Matkalla 
maassa ja ilmassa.
Liput 6,-

Kesäkatuilta Kauppakadulla
To 14.6. klo 18.00-20.00
Ohjelmassa lastenteatteria, ka-
raokea, taikuri, pomppulinna ja 
tietysti Vuoden Vekara 2007 jul-
kistaminen.
Vapaa pääsy.

Lehtevämiehen puistokon-
sertti ja VII Kuperkeikan Suo-
men Mestaruuskilpailut
Su 17.6. klo 13.00
Itsenäisyyden puisto
Konsertissa esiintyvät Hullut 
Hattuset, Lasten ja nuorten laulu-
kilpailun satoa ja Z.Z. Topelius. 
Kuperkeikkakilpailuun ilmoittautu-
minen paikan päällä. Puistossa puf-
fetti ja eläimiä lasten ihailtavana.
Vapaa pääsy.

Seikkailujen saari
Tyyskän Koskipuisto
Ma-pe 11.-15.6. klo 12.00-18.00, 
la-su 16.-17.6. klo 11.00-17.00
Tänä kesänä Seikkailujen saaressa 
metsästetään aarteita aarrekartan 
avulla. 
Liput 3,-

Teatterin taikaa: 
Taikasormus
Näytökset Varkauden Teatterissa:
To 14.6. klo 19.00, pe 15.6. klo 
10.00 ja 12.00, la 16.6. klo 12.00 ja 
14.00 sekä su 17.6. klo 12.00.
Vanhaan suomalaiseen kansan-
satuun perustuva näytelmä or-
potyttö Ainon matkasta yhdessä 
Kiikeli-kissan ja Konkari-Koiran 
kanssa.
Liput 4,-

Tietoa ja taitoa tarjoaa 
työpajoista mm:
Liikennepuisto, Ulla-mummon 
yrttiklinikka, Ilopisaran temppu-
rata, kivenmaalaus, Tarzan-köy-
sikisa, pelätinpuisto, karjalainen 
piirakkapaja ja Galileo Galilein 
kaukoputkipaja.

Tunnelmia ja tarinoita 
tarjoaa mm:
Tuuma-Tatu ja Neiti Nupun yö-

Friday4you 
Kevään päättäjäistapahtuma Tori 
- Torpalla perjantaina 25.5. klo 
19-24. Kahvilatoiminnasta vastaa 
nuorisovaltuusto Wanuva. Sisään 
pääsee puhaltamalla alkometriin 
nollalukemat!

Lasten leiri
Hapsivapsiaisen kesä
18. - 21.6.2007
Alakouluikäisille  
Perinteinen ja suosittu lastenleiri 
tarjoaa leppoisaa toimintaa ja 
kesäisiä elämyksiä. Työpajoissa: 
sirkusta, kädentaitoja, uimakou-
lua/kokkailua ja seikkailua!
Hinta: 45e 
Ilmoittautumiset 21.5. mennessä 
Erja Kainulainen puh. 040 7677933 
ma - to klo 12-17

Camp Royal 007 
6. - 8.6.2007 
Kesäleiri yläkouluikäisille tytöille 
Leppävirran Soinilansalmella 
  Työpajoissa mm. huovutusta, kan-
kaanvärjäystä, kalastusta, paperin 
valmistusta,  koruja, kokkailua, ret-
kitaitoja, valokuvausta, melontaa, 
ilmaisua... Valitse kiinnostuksesi 
mukaan! Lupa nauttia! Leireile ja 
anna toisten tylsistyä!
Hinta: 30e 
Ilmoittautumiset 23.5. mennessä 
Sini Suihkonen 040 538 5220 

KESÄ NUORISOTALOILLA!

Kesäkuussa avoinna on Repo-
kankaan nuorisotalo, Kyllikinkatu 
8. Maanantaisin klo 14-20, tiistaisin 
klo 12-18, keskiviikkoisin klo 14-
20, torstaisin klo 12-18

Kesäkuussa avoimien 
ovien lisäksi:

- maanantaisin palloillaan 
  Könönpellossa
- keskiviikkoisin Paintballia 
  Eriksellä
- torstaisin palloillaan 
  Könönpellossa

Heinäkuussa avoinna on Kö-
nönpellon nuorisotalo, Nallen-
katu 21. Maanantaisin klo 14-20, 
tiistaisin klo 12-18, keskiviikkoisin 
klo 14-20, torstaisin klo 12-18. 
Heinäkuun tiedot tarkemmin 
kesällä.

Ilmoittautumiset sekä tarkempi 
info kesästä: Kysy nuorisonoh-
jaajilta!
Erja Kainulainen, 
puh. 040 7677 933
Kati Rytilahti, 
puh. 040 5066 724
Petteri Vaalimaa, 
puh. 040 7665 710

Nuorten osallisuushanke 
Nuosku
Kesäkuussa neljän nuoren Nu-
osku -kesätyötiimi viihdyttää, 
opastaa, ja osallistaa Varkauden 
kesässä.Tiimiin kuuluvat Linda 
Lundberg, Hanna Kelkka, Olli 
Olenius ja Janne Tyrväinen. Ta-
voitteena on, että nuoret tuovat 
projektin aikana esille omaa 
osaamistaan ja hyödyntävät yh-
teistyöverkostoja luoden itse 
mielekkään sisällön omaan kesä-
työhönsä unohtamatta sukupol-
vien välistä vuorovaikutusta.
  Tiedotamme kuukauden toimin-
nallisesta sisällöstä  myöhemmin 
lisää. 

Lisätietoja: Hankekoordinaattori 
Anneli Heikkinen, 
puh. 040 777 6669

Vekara-Varkaus
  Lasten kesätapahtuma 11.-17.6.2007

seikkailu, Neiti Hienohelma ja 
Herra Hännystakki, Erakko Peis, 
Sadutuspaja ja Kirkkoseikkailu.

Matkaa Taikajunan kyydissä 
vekaraviikolla. Katsele samalla 
kaupunkia ja kuuntele loruja.

Vekara-Varkauden käsiohjelmia 
jaossa kaupunginkirjastossa ja 
tapahtumapisteissä. 

Tervetuloa koko perheellä, iso-
vanhempien, kummien ja ystävien 
kera Vekara-Varkauteen. 

Lisätietoja:
Varkauden kulttuuritoimisto, 
Osmajoentie 1, 78200 Varkaus
Puh. (017) 579 4438, 579 4436
kulttuuritoimisto@varkaus.fi
www.vekara-varkaus.fi

Pesäpallon Suurleirille 
lähes 2000 osallistujaa

Varkaudessa heinäkuun en-
simmäisellä viikolla järjestettä-
vä pesäpallon valtakunnallinen 
Suurleiri kiinnostaa pesisjunio-
reita.  Leiristä on tulossa yksi 
suurimmista, ellei jopa suurin 
pesisleiri kautta aikojen.  Jouk-
kueita on tulossa Varkauteen 
eri puolilta Suomea yli 100, jo-
ten leirivahvuus nousee lähem-
mäs kahtatuhatta osallistujaa.  
Leiriläiset ovat iältään 13-14 
vuotiaita tyttöjä ja poikia.

Leiri alkaa maanantaina 2.7. ja 
päättyy mitaliotteluihin lauan-
taina 7.7. iltapäivällä.  Joukkueet 
majoittuvat kuudelle eri koulul-
le.  Ottelujen määrä leiriviikon 
aikana nousee lähes kuuteen 
sataan, joten Varkauden kentät 
eivät riitä otteluohjelman läpi-
vientiin.  Osa peleistä pelataan-
kin Leppävirralla ja Joroisissa.  
Joukkueet pelaavat neljässä 
eri sarjassa keskimäärin kym-
menen ottelua viikon aikana.  
Pelien lisäksi oheisohjelmaan 
kuuluu mm. torstai-illan disco 
jäähallilla, perjantain Itä-Länsi 
–ottelut Kämärillä sekä erilaista 
vapaa-ajan ohjelmaa.

Pesisleirin järjestäminen on 
vankoissa ja osaavissa käsissä. 
Puurtilan Kisa-Pojat ja Savon 
Pesis toimivat pääjärjestäjinä 
tiiviissä yhteistyössä Varkauden 
kaupungin ja Leppävirran Virin 
kanssa. Kokemusta leirijärjeste-
lyistä on karttunut jo vuodesta 
1981 lähtien, jolloin Varkaudes-
sa järjestettiin ensimmäinen 
valtakunnallinen pesisleiri. Sen 

jälkeen leirejä on järjestetty vuo-
sina 1991, 1995, 2000 ja 2003. 

Leirin suojelijana toimii kirkko-
herra Olli Tynkkynen ja isäntänä 
kaupunginjohtaja Hannu Tsupari.  
Leirin kummeiksi ovat lupautuneet 
Puijon Pesiksen superpesispelaajat 
Sami Haapakoski sekä Mikko 
Lahtinen.  

Näin mittavan tapahtuman jär-
jestäminen on valtaisa urakka.  
Leirillä työskentelee satoja tal-
koolaisia sekä useita kymmeniä 
kesätyössä olevia nuoria.  Leirin 
järjestelytoimikunnan puheen-
johtajana toimii Jarmo Heinonen, 
leirin johtajana Janne Kuronen ja 
tuomarileirin johdossa Veera Val-
lenius.  Talkooväkeä siis tarvitaan, 
joten kaikenlainen apu otetaan 
mielellään vastaan.  Mukaan voi 

ilmoittautua leirin nettisivujen 
kautta tai ottamalla yhteyttä 
leiritoimistoon.

Leiriläisten lisäksi Varkauden 
seudulle matkaa kesävieraita 
eri puolilta Suomea.  Lasten 
vanhempia, perheitä sekä muita 
vieraita on luvassa Varkauden 
seudulle useita satoja.  He jättä-
vät alueen eri yrityksiin leirivii-
kon aikana merkittävän summan 
euroja.  On arvioitu, että tämän 
suuruisen tapahtuman rahallinen 
arvo järjestäjäpaikkakunnalle on 
jopa 200 000—300 000 euroa.

Yhteystiedot: Leiritoimisto/
Merja Heinonen, Kauppakatu 
42-44b, puh. 040 573 6422, 
sposti:leiritoimisto@varkaus.fi, 
nettisivut: http://pesisleirit.
sporttisaitti.com/suurleiri.

Nuorisopalvelujen kesä 2007

Oikeudet muutoksiin pidätetään


