
SÄKYLÄN URHEILIJAT RY 

 

Lentopallo 

Koulun liikuntakerho 

Ma 16.00–17.30  (6-8 v) Huovirinteen koulu 

D-tytöt 

Ma 16.30–18.00  Säkylähalli 

Ke 16.30–18.00  Säkylähalli 

D-pojat 

Ti 18.00–19.30  Huovirinteen koulu 

To 16.30–17.45  Säkylähalli 

F-juniorit 

To 17.30-18.30 Huovinrinteen koulu 

 

Jääkiekko 

Säkylän Urheilijat ry:n lajiseurana toimiva Lännen 

Kiekko on aktiivinen jääkiekkoseura. Pelaavia tyttöjä 

ja poikia seurassa on noin 170. 

Kahdeksan ikäkausijoukkuetta toimivat 

luistelukoulusta (n. 2011-2013 synt.) aina B-

junioreihin (1999 synt.) asti. 

Seura järjestää maalivahtivalmennusta. Kaudella 

2016-2017 tyttökiekko saa oman ryhmän! 

Edustusjoukkue pelaa miesten 3. divisioonaa. 

Joukkueet harjoittelevat Säkylän jäähallissa. 

www.lannenkiekko.fi 

 

Ampumahiihto 

Seurassamme on pieni, mutta kilpailukykyinen 

joukko uutta sukupolvea jatkamassa 

ampumahiihdon menestyksen perinteitä. Jos olet 

kiinnostunut tulemaan tutustumaan tähän 

haasteelliseen lajiin, ota rohkeasti yhteyttä;  

Jari Joukas 0443082779. 

 

Yleisurheilun talvikausi 

Ma 1-3 lk. 15.00-16.00 Yhteiskoulun sali 

Ti 1-3 lk. 15.00-16.00 Huovinrinteen koulu 

Ke 4-6 (7) lk. alkaen 7.9. 18.45 Varuskunnan 

sairaalan pururata/Huovinrinteen koulu 

Su 4-6 (7) lk. alkaen 25.9. 16.30-18.00 Säkylähalli 

Ma yläkoulu- ja lukio-ikäiset 17.30-19.00 Säkylähalli 

Pe yläkoulu- ja lukio-ikäiset 17.00-19.00 Säkylähallin 

kuntosali 

Yleisurheilu harjoittelee kesä- ja talvikaudella. 

Seuraa yleisurheilun ilmoittelua Internet-sivuillamme 

http://www.sakylanurheilijat.fi/lajit/yleisurheilu/ 

 

 

 

Kuntoilu 

Ti  5-7 v. 16.45-17.45 mini-sporttis Huovinrinteen 

koulu 

Ma 18.00-19.00 kahvakuula Seuratalo Honkala 

To 18.30-19.45 naisten kuntosähly koulukeskus 

http://www.sakylanurheilijat.fi/lajit/kuntoilu/ 

KÖYLIÖN LALLIT RY 

 
Palloilu 

Palloilujaosto järjestää pesäpallo-toimintaa kesällä 

Lallinpesässä sekä talvikaudella Kepolan ja Lallin 

koululla. 

Näkyvimpinä toimintoina ovat eri juniorisarjojen pelit 

sekä pesiskoulu, jotka kaikki järjestetään 

Lallinpesässä. 

Lisää toiminnasta: 

http://www.lallit.fi tai pj. Kauko Hakala 0400 834085 

 

Suunnistus 

Suunnistusjaosto toimii koko Alasatakunnan alueella 

yhteistyössä Hiisirastin kanssa. Lapsille ja nuorille 

on tarjolla, lähinnä suunnistuskoulun ja harraste-

suunnistuksen muodossa. 

Lisätietoja: pj. Hannu Joensuu p. 0400 168769 

http://www.koylionlallit.fi/suunnistus/ tai 

http://www.hiisirasti.fi/ 

 

Voimistelu 

Voimistelujaostomme järjestää monipuolista 

sisäliikuntaa lapsille ja nuorille sekä Kepolan että 

Lallin koulun saleissa. Ohjelmassa on jumppaa, 

salibandyä ja jopa tanssiharrastusta. Yksi 

erikoisuutemme on osallistumisemme voimistelun 

suurtapahtumiin, kuten Svoli. 

Lisätietoja: Pj. Elina Jokela p. 044 7386271 

http://www.koylionlallit.fi/voimistelu/ 

 

Yleisurheilu 

Maastojuoksuja ja sarjakilpailuja Lallin koulun 

kentällä ja alueen pururadoilla. 

Lisätietoja: sihteeri Timo Lehtonen p. 041 4937579 

http://www.koylionlallit.fi/yleisurheilu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiihto- ja ampumahiihto 

Jaosto järjestää toimintaa ampumajuoksun, -hiihdon 

ja hiihdon parissa Harrin Patilla ja Kankaanpään 

pururadalla. 

Lisätietoja: pj. Mirkka Mikola p. 040 8235994 

http://www.koylionlallit.fi/hiihto/ 

KARHUKOPLA RY 
 

Karhukopla ry on salibandyn Pyhäjärviseudun 

erikoisseura, jonka riveissä monenikäiset nauttivat 

salibandyn pelaamisesta. Juniori-ikäisissä on tällä 

hetkellä  D2 –juniorit pelaa liiton kilpasarjaa ja uusia 

joukkueita aloittaa kerhotoiminta-periaatteella 06-07 

ja 08-09 syntyneet! D-junnujen jj. Ville Reko puh. 

040 1614371.  

Mikäli salibandyn pelaaminen kiinnostaa, niin 

lisätietoa seurasta saa kotisivuilta: 

www.karhukoplasalibandy.fi 

Yhteystiedot: 

Suvi Raittinen 

040 77 96 210 

suvi.raittinen@alko.fi 

SÄKYLÄN 

NAISVOIMISTELIJAT RY  
 

Lasten ja nuorten harrasteryhmät 

Voikkis 4-6 v. 

Koulukeskus, peilisali ke 16.45–17.30 

Sirkus 5-7 v. 

Koulukeskus, yläsali to 17.00-17.45 

Sirkus 8-12 v. 

Koulukeskus, yläsali to 17.45-18.30 

Satubaletti 3-4 v 

Koulukeskus, peilisali pe 17.00-17.30 

Satubaletti 5-6 v. 

Koulukeskus, peilisali pe 17.30-18.00 

 

Joukkuevoimistelun valmennusryhmät 

Uudet  v.09 s.  ma 16.30-17.30, ke 16.30-17.30 

Lilienne v. 08-07 s. ma 16.30-17.30, ke 16.30-17.30. 

Estelle    v.05-06 s. ma 17.30-18.30, ke 17.30-19.00 

Delizio     v.03-04 s. ma 17.30-18.00, ma 18.00-

19.00, ke 17.30-19.00 

Celeste    v.02-01 s. ke 19.00-21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taitoluistelu 

Taitoluistelua voit  harrastaa monessa eritasoisessa 

ryhmässä. Seuran nettisivuilta löydät tietoa ryhmistä, 

harjoitteluajoista, maksuista sekä taitoluistelujaoston 

jäsenet, joilta voit mieluusti kysellä lisää. 

http://sanv.sporttisaitti.com/taitoluistelu/ 

Muodostelmaluistelu 

tiistaisin jää 17.00-17.50, oheiset 18.00-18.30 

sunnuntaisin oheiset 17.00-17.20, jää 17.30-18.15 

Harrastajaryhmä 

tiistaisin 17.00-17.50 

Luistelukoulu 

sunnuntaisin 16.30-17.15 

 

Seuran sivuilta löydät tietoa ryhmistä, 

harjoitusajoista, maksuista sekä taitoluistelujaoston 

jäsenet, joilta voit mieluusti kysellä lisää.  

 

http://sanv.sporttisaitti.com/ 

 

KÖYLIIM MÖLKKY 03 RY 
 

KöMö 03 harrastaa mölkkypelitoimintaa ja toiminta-

alueenamme on Pyhäjärviseudun kunnat. 

Järjestämme mölkkypelitoimintaa harraste- ja 

kilpailumielessä ympäri vuoden. Talvikaudella 

pelaamme Kepolan koulun salissa ja kesäisin 

kunnan eri kylien kentillä.  

Lisätietoja: Tapani Ketola p. 044 5541234, 

komo03@gmail.com 

komo03.nettisivu.org 

 

SÄKYLÄN 
HARRASTE-ESITE  

LAPSILLE JA NUORILLE 

2016–2017 
 

http://www.sakylanurheilijat.fi/lajit/yleisurheilu/
http://www.sakylanurheilijat.fi/lajit/kuntoilu/
http://www.lallit.fi/
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http://www.hiisirasti.fi/
http://www.koylionlallit.fi/voimistelu/
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http://www.karhukoplasalibandy.fi/
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SÄKYLÄN YRITYS RY 
 

Säkylän Yritys ry on urheilun yleisseura, jonka 

urheilumuotoja ovat hiihto, yleisurheilu, 

veteraanitoiminta ml triathlon sekä tietysti pyöräily. 

Tällä hetkellä vain pyöräilytoimintaa, kuten 

jokavuotiset Pyhäjärviajot Säkylän keskustassa. 

Lisätietoja: pj. Timo Lehtonen p. 041 4937579 

tai Markku Asara p. 040 5538975 

http://www.sakylanyritys.profiili.fi/index.php 

 

SÄKYLÄN SEUDUN AMPUJAT 

RY 

 

Ilma-aseammuntaa 

Ampumaurheilukoulun syyskausi alkaa 

keskiviikkona 28.9. klo 18.00 entisen Karhusuon 

koulun liikuntasalissa. Ensimmäisellä kerralla 

perehdytään käytännön järjestelyihin, ilma-

aseammuntaan sekä turvallisuusohjeisiin. 

Harrastajat jaetaan myös alkamisaikojen (18.00, 

19.00 ja 20.00) perusteella ryhmiin. 

Syyskausi maksaa uusilta harrastajilta 30 euroa 

sisältäen; 

- opetuksen ja ohjauksen keksiviikkoisin klo 

18.00-21.00 

- alle 16-vuotiaille kultahippupassin 

vakuutuksella 

- aikuisten ampumakouluvakuutuksen 

- seuran ilma-aseiden käytön ja luodit sekä 

taulut 

- uusien harrastajien osalta Säkylän 

Seudun Ampujat ry:n jäsenyyden v.2016      

Ampumaurheilukoulu on tarkoitettu kaiken ikäisille 

ikään ja sukupuoleen katsomatta. Alle 10-vuotiaiden 

mukana tulee olla avustaja. uusia harrastajia otetaan 

mukaan keskiviikkoisin. Vanhojen ja uusien 

harrastajien ennakkoilm. pyydetään tekemään 

verkossa olevalla lomakkeella; 

www.sakylanseudunampujat.net 

Kevätkaudella 2017 jatketaan samoilla periaatteilla 

huhtikuun loppuun saakka. 

Lisätietoja: Mari Pirinen p. 044 3535281 tai Katja 

Peltonen p. 040 4118765 

 

SÄKYLÄN PARTIO 

 

Perhepartio (alle kouluikäiset aikuisen kanssa) joka 

kuukauden 2. maanantaisin klo 18.00-19.00 

Seikkailijat 4-5 lk. tiistaisin klo 17.00-18.00 

Sudenpennut  1-3.lk  tiistaisin  klo 18.00–19.00 

Tarpojat 6-8 lk. tiistaisin  klo 19.00-20.00 

 

Aikuispartio n. 4 kertaa vuodessa  

Yhteystiedot: 

Laura Toivonen puh. 050 381 5696 

www.sakylanpartio.net 

MERIPARTIOLIPPUKUNTA 

VESIPEIKOT RY 

 

Meripartiolippukunta Vesipeikot järjestävät toimintaa 

lapsille ja nuorille ympäri vuoden. Mukaan 

toimintaan ovat tervetulleita myös lasten vanhemmat 

ja muut aikuiset jäsenet.  

Kokemuksia ja osaamista kartutetaan koulun syys- 

ja kevätkauden tapaamisten lisäksi  leirien, retkien, 

yöretkien, koulutusten ja kesäisin veneretkien 

kautta. Kesän veneretket suoritetaan lippukunnan 

omalla partioveneellä Raumalta käsin. 

Ryhmät kokoontuvat parillisina viikkoina 

Partiokololla (Rantatie 940, Säkylä): 

Ti klo 18.00-19.30 

Yhteystiedot: 

Sauli Aalto-Setälä 

vesipeikot@gmail.com 

puh. 0400-804464 

https://sites.google.com/site/vesipeikot 

 

PARTIOLIPPUKUNTA LALLIN 

PARTIO RY 

 

Sudenpennut (1.-3.-luokkalaiset) kokoontuvat joka 

maanantai klo 18.30-19.30 ja Seikkailijat (4.-

luokkalaiset ja vanhemmat) parittomien viiikkojen 

maanantaisin klo 18.00-20.00 Kepolassa 

seurakunnan kerhotilassa. Myös uudet aikuiset ovat 

tervetulleita mukaan toimintaan! 

Lisätietoja: Riikka Tuomola p. 040 7351075 

https://www.facebook.com/LallinPartio/ 

SÄKYLÄN MLL 
 

Perhekahvila  Pytingillä (os. Tuulimyllyntie  24) 

torstaisin klo 10.00–12.00.Tervetuloa juttelemaan, 

leikkimään ja viettämään aikaa kahvittelun lomassa 

muiden lapsiperheiden kanssa. 

Koko perheen Enkelikirkko yhdessä Säkylän 

seurakunnan kanssa 28.12.2016. 

Lisätietoja MLL Säkylän tapahtumista ja toiminnasta 

nettisivuilta sakyla.mll.fi 

 

HUITTISTEN 

MUSIIKKIOPISTO 

 

Musiikin opetusta lapsille ja nuorille, 

myös Säkylässä! 

Huittisten musiikkiopistossa annetaan tavoitteellista 

taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista 

musiikin opetusta yhdeksästä eri kunnasta tuleville 

oppilaille. Yksilöopetuksen lisäksi musiikkipistossa 

toimii orkestereita ja monenlaisia pienempiä ja 

suurempia yhtyeitä. Viidestä musiikkiopiston 

opetuspisteestä yksi on Säkylässä, jossa toimii mm. 

valtakunnallisestikin tunnettu nuorisopuhallin-

orkesteri Tuulimyllyn Puhaltajat. 

Musiikkiopistoon hakeudutaan keväisin 

oppilasvalinnan kautta, avoimelle osastolle voidaan 

oppilaita ottaa paikkojen vapautuessa, mutta 

pääsykokeisiin osallistumista suositellaan myös 

avoimelle osastolle pyrkiville. Musiikkileikkikouluun 

voivat hakeutua 0-6 -vuotiaat lapset ilmoittautumis-

järjestyksessä keväällä varsinaisen haun 

yhteydessä, lisähakuajat ovat alkusyksystä ja 

tammikuussa. Vapaita paikkoja voi tiedustella 

opettajalta myös lukuvuoden aikana. Säkylässä 

musiikkileikkikoulu toimii Pytingin tiloissa ja muu 

musiikkiopiston opetus järjestetään pääsääntöisesti 

Iso-Säkylän koululla.  

 

Musiikkiopiston toiminnasta lisätietoa saa 

nettisivuilta www.huittinen.fi/musiikkiopisto tai 

sähköpostilla (etunimi.sukunimi@huittinen.fi) rehtori 

Eeva-Maija Talasmalta, vs. apulaisrehtori Petri 

Vainiotalolta tai musiikkiopisto@huittinen.fi 

TAISTELUTAITO BUJINKAN 

BUDO TAIJUTSU  

 

Bujinkan Huovi Dojo jatkaa ensi vuonnakin 

japanilaisen Bujinkan budo taijutsu -taistelutaidon 

harjoittelemista Säkylässä. Kaikenkattava taito 

käsittää aseellisen ja aseettoman tekniikan. 

Harjoituksia on perinteisesti ollut pari kertaa viikossa 

Koulukeskuksen peilisalissa talvikaudella ja 

Honkalan kentällä kesäkaudella. 

Alaikäraja 15 vuotta. 

 

Jukka Nummenranta 

nuranta@dlc.fi 

0505252397 

SÄKYLÄN VAPAAEHTOINEN 

PALOKUNTA RY/NUORISO-

OSASTO 

 

Säkylän VPK:n nuoriso-osastossa opitaan 

monenlaisia hyödyllisiä tietoja/taitoja hyvässä 

porukassa. Meillä saat uusia kavereita ja hienoja 

elämyksiä. Ikäjakaumamme on 10-16 –vuotta. 

Harjoitukset ovat torstai-iltaisin klo 17.30 alkaen 

paloasemalla. 

 

Jonna Valo 

0407527714  

info@sakylanvpk.fi 

www.sakylanvpk.fi 

SÄKYLÄN 4H-YHDISTYS RY 

 

Kerhoja, kursseja ja toimintaa lapsille ja nuorille. 

Kerhoissa ja kursseilla aihepiireinä mm. luonto, 

eläimet, askartelu ja kädentaidot, liikunta, 

kansainvälisyys, viestintä ja vuorovaikutus, sekä 

ympäristö ja kierrätys. Koirakerho Ketterä-team: 

mm. perustottelevaisuus-, agility- ja rallytoko-

kursseja. 

marja-liisa.lainepaa@4h.fi 

p. 040 5472221 

sakyla.4h.fi 

www.facebook.com/sakylan4H 

http://www.sakylanyritys.profiili.fi/index.php
http://www.sakylanseudunampujat.net/
http://www.sakylanpartio.net/
https://sites.google.com/site/vesipeikot
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http://www.huittinen.fi/musiikkiopisto
mailto:etunimi.sukunimi@huittinen.fi
mailto:musiikkiopisto@huittinen.fi
mailto:info@sakylanvpk.fi
mailto:marja-liisa.lainepaa@4h.fi
http://www.facebook.com/sakylan4H


SÄKYLÄN-KÖYLIÖN 

SEURAKUNNAN PERHE-, 

LAPSI-, JA 

VARHAISNUORISOTYÖ 
 

3-vuotiaiden pallerokerho: 

Pytingillä maanantaisin klo 13.00–15.00 

perjantaisin klo 10.00-12.00 

4-5 -vuotiaiden päiväkerhot: 

maanantaisin ja keskiviikkoisin  Pappilassa klo 9.00-

12.00 

tiistaisin ja torstaisin Moision kerhotilassa klo 9.00-

12.00 

maanantaisin ja torstaisin klo 9.00-12.00 ja  

12.00-15.00 Kepolan kerhotilassa 

  

Perhekerho: 

tiistaisin klo 10.00–12.00 Säkylän Pappilassa 

keskiviikkona klo 10.00.-12.00 parittomina viikkoina                                                                     

Köyliön seurakuntatalon kerhotilassa Kepolassa 

keskiviikkona klo 10.00-12.00 parillisina viikkoina 

Huovinrinteellä Moision kerhotilassa, Koulutie 5. 

  

Kokkikarhot: 

8-12 -vuotiaille torstaisin klo 15.00–16.30 Pappilassa 

8–12 -vuotiaille tiistaisin klo 16.00–17.30 Kepolan 

kerhotilassa 

 

Sähköautokerho: 

7-9-vuotiaille keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 Säkylän 

seurakuntatalolle 

  

Sählykerhot: 

Huovinrinteellä 7-9 -vuotiaille torstaisin  

klo 18.30–19.30 

Koulukeskuksella 10-12 -vuotiaille tiistaisin  

klo 16.15–17.15 

  

Seikkailukerho: 

Lallin koululla 7-9-vuotiaille keskiviikkoisin klo 17.00-

18.00 

 

Tulevat tapahtumat, leirit, retket ja muuta infoa 

näette seurakunnan  internetsivuilta: 

http://www.sakyla-koylionseurakunta.fi. 

TIINAN TUNNIT – 

TANSSITUNTEJA LAPSILLE JA 

NUORILLE SÄKYLÄSSÄ 
 

Tiina Hämäläinen ohjaa lapsille ja nuorille 

show/hiphop-painotteisia tanssitunteja Säkylässä ja 

Eurassa. Suositut tunnit pidetään koulukeskuksen 

peilisalissa ja vuosittain järjestetään kaksi yleisölle 

avointa tanssinäytöstä.  

Tunnit Säkylässä syksyllä 2016: 

Torstaisin – koulukeskuksen peilisali 

16.30-17.15 STARS – show/hiphop 1.-3. luokat 

17.15-18.00 MINIT – satutanssi 4-6-vuotiaille 

18.00-18.45 DANCE – sporttinen tanssitunti yli 15 v. 

18.45-19.30 BEATS – show/hiphop 4.-6. luokat 

Lisätietoja: www.tiinanntunnit.fi tai Tiina Hämäläinen 

p. 040 8481904, tiina.hamalainen@the.fi 

 

TT TALLI 
 
Talli on kuntoilijoille ja kilpakuntoilijoille perustettu ja 

suunnattu talli, joka järjestää kestävyyskuntoilusta 

kiinnostuneille alueemme liikkujille yhteisiä 

kuntotapahtumia ja tempauksia. Tallin tavoitteena on 

mahdollistaa kuntoilijoiden osallistuminen eri 

kuntoilutapahtumiin ja auttaa varuste- ja muissa 

hankinnoissa. Mukana kaikki kestävyyslajit 

maratonista melontaan ja kaikkea siltä väliltä, ei 

ikärajoja, toiminta-alue koko Alasatakunta. 

Tallipäällikkö Timo Lehtonen p. 041 4937579 

http://www.ttlehtonen.profiili.fi/tttalli/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYHÄJÄRVISEUDUN 

AIKUISOPISTO 

Lukuvuoden 2016-2017 kurssitarjonta 

osoitteessa: http://www.sakyla.fi/fi/kasvatus-ja-

opetus/pyhjrviseudun-aikuisopisto  

Lisätiedot myös puh. 02 8328 446 

Lapsille ja nuorille muun muassa 

seuraavanlaisia kursseja (osalle kursseista voit 

osallistua yhdessä aikuisen kanssa):  

- Musiikillista toimintaa vauvojen ja taaperoiden 

kanssa 13.1.-7.4.2017 

- Vauvojen värikylpy-värejä, materiaaleja ja 

musiikkia, 1.11.-29.11.2016 

- Kesäkurssi 2017- kankaankudonnan kesäkurssi 

kouluikäisille, 5.-15.6.2017 

- Valmistan koruja fimomassasta-kurssi 10-15-

vuotiaille, 19.11.2016 

- Kudotaan mattoja ja muita kankaita kangaspuissa, 

kevät 2017 

- Huovutetaan jouluisia tuotteita, 7.-9.10.2016 

- Huovutetaan keväisiä tuotteita, huiveja ja 

vaatekankaita, 10.-12.3.2017 

- Risutöitä sisustukseen ja puutarhaan, 14.3.2017 

- Nikkaroidaan linnuille ekokoteja-yksiö, rivitalo, 

kerrostalo 1, 27.2.2017 ja 28.2.2017 

- Pellillinen uuniruutuja-helppoa ja herkullista, 

13.10.2016 

- Rapeaa kotitekoista näkkileipää-levyinä ja tikkuina, 

19.1.2017 

- Lavatanssien jatko-lähde tanssimaan, 13.1.-

10.2.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄKYLÄN KESKUSTAN 

KUNNANKIRJASTO 
 

Aukioloajat (henkilökunta paikalla: 

ma-ke     12 - 19 
to            10 - 15  
pe           10 -17 
 
Aattopäivinä avoinna klo 10-15 
 
Omatoimiajat 
ma-pe  9-21 
la-su 9-15  
 
Sivarinkuja 6 
27800 Säkylä 

SÄKYLÄN KÖYLIÖN 

KIRJASTO 
 
Aukioloajat (henkilökunta paikalla) 
ma  13-19 
ti  10-15 
to    13-19 
pe  10-15 (ei 30.9.) 
 
Aattopäivinä avoinna 10-15 
 
Omatoimiajat 
ma-ti 8-20 
ke 15-20 
to-pe 8-20 
la-su 9-15 
 
Karjalantie 1 
27710 Köyliö 
 
puh. 02-8328 425 (asiakaspalvelu) 

kirjasto@sakyla.fi 

 

http://www.sakyla.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-

aika/kulttuuri/kirjasto 
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HARRASTE-ESITE 
 LAPSILLE JA NUORILLE 

SÄKYLÄSSÄ  
2013 

 

SÄKYLÄN KUNTA 

 
Nuorisopalvelut 
Nuorisopalvelut tarjoavat nuorille monipuolista ja 
mielekästä toimintaa sekä tukee nuorten kasvua ja 
kehitystä. Nuorisotyöllä halutaan auttaa nuoria niin 
koulunkäynnin, vapaa-ajan kuin työelämänkin 
haasteissa. Päihteidenkäytön ehkäisy ja 
vähentäminen on myös yksi nuorisotyön tavoitteista. 
Tavoittaakseen kaikki paikkakunnan nuoret, 
yhteistyötä tehdään muiden nuorten parissa 
toimivien tahojen kanssa. Nuorisopalvelujen 
toimintamuotoja ovat: 
 
Etsivä nuorisotyö 
Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen 
tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten 
palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään 
hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään 
koulutukseen ja työmarkkinoille.  
 
Nuotta-nuorten työpaja 
Nuotan toiminta on tarkoitettu säkyläläisille 17–29-

vuotiaille nuorille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina 

ja kaipaavat tekemistä, uusia tuttavuuksia sekä 

tilaisuuden kokeilla ja opetella uusia taitoja. 

Työpajalla työskennellessä voi miettiä tulevaisuuden 

suunnitelmia ja suunnata sieltä itseä kiinnostavaan 

koulutukseen, työpaikkaan tai työharjoitteluun. 

Työpajalla ohjaa, neuvoo ja opastaa 

yksilövalmentaja. 

 

Säkylän keskustan nuorisotila 

Nuorisotilassa järjestetään avoimia nuorten iltoja 

12–18 -vuotiaille, nuorisotilat ovat avoinna: 

ma 17.00-21.00 

ti    15.30-19.30 ( vain 7-9 luokkalaisille ) 

ke  16.00-20.00 

pe 16.00-19.00 

Nuorisotilassa nuorilla on käytössä mm. tietokoneet 

netti-yhteyksineen, biljardi ja pingis. Nuorisotila 

sijaitsee Säkylän keskustassa, Lehmuuntie 1. 

puh. 044 7328 154 

 

Säkylän Kepolan nuorisotila 

Nuorisotalossa järjestetään avoimia nuorten iltoja  

seuraavasti: 

ma 16.00-20.00 (vain 5-7 luokkalaisille) 

ti    18.00-21.00 

pe  16.30-20.30 

Nuorisotilassa nuorilla on käytössä mm. tietokone 

netti-yhteyksineen, biljardi, darts, ilmakiekko ja 

pingis. Nuorisotila sijaitsee Säkylän Kepolassa, 

Köyliöntie 9. 

puh. 044 7328 109 

 

Vapaa-aikatoimi: 

Vapaa-aikasihteeri 

Lauri Parviainen 

lauri.parviainen@sakyla.fi 

puh. 044 5171 011 

 

Liikuntasihteeri 

Juha Karvonen 

juha.karvonen@sakyla.fi 

puh. 0500 864 668 

 

Nuotta - Nuorten työpajan yksilövalmentaja 

Jaakko Halminen 

jaakko.halminen@sakyla.fi 

puh. 044 7328 109 

 

Etsivä nuorisotyöntekijä  

Katja Uustalo 

katja.uustalo@sakyla.fi 

puh. 040 5287 004 
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