Liedon kaupungin asukaslehti

Joulunajan tapahtumat
Vapaa-aikapalvelujen talvi 2023
Lieto on Varsinais-Suomen
elinvoimaisin kunta

Marraskuu 2022

Eija Kares

Lieto on Varsinais-Suomen
elinvoimaisin kunta, kertoo
Alueiden tutkimus 2022

LUKIJAKYSELY

MIKÄ ON
MIELEN
KIINTOISINTA
LEHDESSÄ?

Toista kertaa tehty WSP Finlandin Alueiden tutkimus mittaa kuntien, maakuntien ja suurten
kaupunkiseutujen elinvoimaisuutta ja kykyä sopeutua tulevaisuuteen.
Lieto sijoittui tutkimuksessa parhaana Varsinais-Suomalaisena kuntana jaetulle neljännelle
sijalle Espoon ja Sipoon kanssa. Kolme ensimmäistä sijaa menivät Pirkkalaan, Lempäälään ja
Tuusulaan. Kymmenen korkeimman elinvoimaindeksiluvun saaneen kunnan joukossa oli Varsinais-Suomesta myös Kaarina sijalla seitsemän.
Tutkimuksessa alueiden elinvoimaisuutta arvioitiin 19 indikaattorilla, joiden mukaan kunnat on
pisteytetty järjestykseen. Elinvoimaindeksi koostuu tuottavuudesta, inhimillisestä pääomasta ja
valmiudesta vihreään rakennemuutokseen.
Tuottavuutta on mitattu mm. työllisyysasteella, tulotasolla, yritysten määrän kehityksellä ja
liikevaihdolla.

Asukasluku 20 459
Työvoima 9 961
Työttömät 423
TYÖTTÖMYYSPROSENTTI
Lieto 4,2 %
Varsinais-Suomi 8,6 %
Koko Suomi 8,8 %
Väestömuutos +160 +0,79 % vuoden alusta
YRITYSKANTA
Yhteensä vuonna 2022 yrityksiä 1 718 kpl
Aloittaneet yritykset vuoden 2022 alusta 117 kpl
Lopettaneet yritykset vuoden 2022 alusta 39 kpl
SUURIMMAT TOIMIALAT YRITYSTEN LUKUMÄÄRINÄ MITATTUINA
Rakentaminen, talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen 331
Tukku- ja vähittäiskauppa 225
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 226
Teollisuus 149
Kuljetus ja varastointi 111
Kiinteistöalan toiminta 143

Vastaa kyselyyn 11.12. mennessä verkko-osoitteessa
link.webropol.com/s/Lietonen
Arvomme kaikkien yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken Marja Kurki
-silkkihuivin.
Elokuun lukijakyselyssä Roope Lipastin
kirjan Jälkikasvukausi voitti Airi Toivonen.

Lähteet: Tilastokeskuksen yritys- ja väestötilastot, TEM:n työnvälitystilasto

Lieto syyskuu 2022

Kerro meille, mikä on mielestäsi kiinnostavin juttu marraskuun 2022 Lietonen
lehdessä!

Joulunaika ja vuodenvaihe tuo mukanaan
muutoksia Liedon
kaupungin palveluihin
Kaupungintalo suljetaan 21.12. klo 12.45
ja on suljettuna 22.12.2022–1.1.2023
välisen ajan. Myös loppiaisena 6.1. kaupungintalo on suljettu.
Tiedot joulunajan ja vuodenvaihteen
päivystyksistä julkaistaan verkkosivuilla
lieto.fi ja paikallislehdissä lähempänä
ajankohtaa.

Lietonen | Liedon kaupungin asukaslehti
Marraskuu 2022
Julkaisija: Liedon kaupunki, Kirkkotie 13, PL 24, 21421 Lieto | Lehteen liittyvät palautteet: viestinta@lieto.fi |
Lehden ulkoasu ja taitto: A1 Media Oy | Kannen kuva: Mostphotos | Painopaikka: Sanoma Manu |
Painosmäärä: 8500 kpl | Näköislehti: https://issuu.com/liedonkunta
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Lieto somessa

ALOITTAISINKO TYÖN
PERHEPÄIVÄHOITAJANA?

L

iedon kaupungissa varhaiskasvatusta tarjoaa kuluvalla toimintakaudella yhteensä
17 kunnallista ja yksityistä perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoidossa lapsi saa mahdollisuuden kasvuun pienessä ryhmässä, kodinomaisessa ympäristössä. Perhepäivähoitoryhmän koko on neljä alle esiopetusikäistä lasta. Varhaiskasvatusta toteutetaan
päiväkotien tapaan Liedon varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja lapsille laaditaan
henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Päivien toimintoja muokataan joustavasti
lasten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

TYKÄTTYÄ
SOMEKANAV
IL

LAMME!

Perhepäivähoitajat Anne ja Annika Venho työskentelevät perhepäivähoitajina Liedon
keskustan alueella. Perhepäivähoitajan työ on siirtynyt sukupolvelta toiselle, kun Annen
tytär Annika on myös kouluttautunut perhepäivähoitajaksi. Vakituinen perhepäivähoitaja
tarvitsee perhepäivähoitajantutkinnon, mutta määräaikaisesti voi työskennellä ilman
tutkintoa. Tutkinto on mahdollista hankkia työn ohella.

Annika ja Anne kertovat perhepäivähoidosta:
MIKSI SUOSITTELISIT PERHEPÄIVÄHOITOA PERHEILLE? ”Perhepäivähoidossa
pystytään tarjoamaan lapselle kodinomainen ympäristö kasvuun ja kehitykseen. Perhepäivähoito on hyvä matalankynnyksen hoitopaikka erityisesti hoitotaivaltaan aloittavalle
pienelle lapselle. Pienessä perhepäivähoitoryhmässä on helppo vastata lasten toiveisiin ja
tarpeisiin sekä tarjota lapsille yksilöllistä tukea hänen harjoittelemiinsa asioihin.”
MIKSI SUOSITTELISIT PERHEPÄIVÄHOITAJAN TYÖTÄ? ”Perhepäivähoitajalla on
aikaa lasten tarpeiden huomioimiseen. On hyvin palkitsevaa luoda perheisiin ja lapsiin
luottamuksellinen suhde sekä tarjota turvallinen ympäristö lapsille. Vaihtelevat ja
monipuoliset työpäivät menevät nopeasti. Muiden perhepäivähoitajien kanssa tehtävä
yhteistyö esimerkiksi yhteisten puisto- ja metsäretkien merkeissä laajentavat lasten
vuorovaikutussuhteiden luomista sekä antavat hoitajalle tukea ammatillisuuteen.”

Huoltajat kertovat perhepäivähoidosta:
MIKSI SUOSITTELISIT PERHEPÄIVÄHOITOA MUILLE PERHEILLE? ”Olemme tyytyväisiä perhepäivähoitoon. Perhepäivähoito sopii varsinkin pienenä hoidon aloittavalle
lapselle, kun isompi päiväkotiryhmä tuntuu vielä vieraalta. Lapsen tarpeista huolehditaan
monipuolisesti ja asioita harjoitellaan ikätasoisesti. Perhepäivähoitaja on ammattitaitoinen ja tarjoaa monipuolisia toimintoja lapsille. Hoitajat tekevät yhteistyötä, jolloin lapsen
sosiaalinen piiri laajenee. Perhepäivähoitaja osaa kertoa kattavasti lapsen päivän kuulumisista sekä hoitajasta tulee lapselle tärkeä luotettava aikuinen elämään.”

Liedon kaupunkiin haetaan määräaikaisia perhepäivähoitajia. Ota rohkeasti
yhteyttä ja kysy lisää perhepäivähoidon ohjaajilta.
Vilma Virta, 040 662 8627
Päivi Kuorilehto, 050 381 0502

Päivi Kuorilehto

FACEBOOK
Liedon kaupunki
INSTAGRAM
@liedonkaupunki
TWITTER
@lietokaupunki

Lietonen | Marraskuu 2022

3

KESKUSTELUTILAISUUS

ASUMINEN

UUSIUTUVIEN
ENERGIAMUOTOJEN ILTA

HULEVESIÄ
HALLITAAN
YHTEISTYÖLLÄ

30.11. klo 17–19
Liedon kaupungintalon valtuustosalissa, 2. krs Kirkkotie 13. 21420 Lieto
Keskustelutilaisuuden aiheina ovat mm.
• Eri energiamuodot
• Mitä Liedon kaupunki ja yksittäinen kaupunkilainen voivat tehdä
energiaomavaraisuuden edistämiseksi ja energian säästämiseksi?
• Tuulivoimapuistoihin liittyvät erityiskysymykset.
Tervetuloa!

KIERTOTALOUS

LIITY KISÄLLI-YHTEISÖÖN!
Kierrätyskeskus Kisälli on perustamassa kiertotalousyhteisöä – Kisälli-yhteisöä, johon kuntalaiset voivat liittyä. Jäsenenä olet oikeutettu
erilaisiin etuisuuksiin ja tarjouksiin. Lisäksi sähköpostiisi kilahtaa
muutaman kerran vuodessa uutiskirje. Uutiskirjeestä voit lukea Kisällin
palveluista, syventyä kiinnostaviin artikkeleihin kiertotaloudesta sekä
saada vinkkejä kestävään arkeen.
Liittyä voit joko Kisällin myymälän kautta tai netissä täyttämällä yhteys
tietolomakkeen. Linkki nettilomakkeeseen löytyy esimerkiksi Kisällin
Facebook-sivuilta. Liittymistarjouksena saat 20 % alennuksen kertaostoksesta. Lisäksi saat itsellesi avaimenperän, joka toimii jäsenkorttina.
Avaimenperä tulee noutaa Kisällin myymälästä aukioloaikoina.
Jätä vihreämpi jalanjälki ja liity Kisälli-yhteisöön!

Kiinteistön omistaja vastaa
kiinteistöllä muodostuvien
hulevesien hallinnasta
Hulevesiverkoston kunnossapidon vastuut jakautuvat sekä
kaupungin että kiinteistön omistajan kesken. Ennen syyssateita
ja talven tuloa on hyvä muistaa, että omistaja on vastuussa oman
kiinteistönsä hulevesien hallinnasta.
Tontin omistaja tai haltija vastaa kiinteistöllä muodostuvien
hulevesien hallinnasta. Tontilla imeytetään ja viivytetään sade- ja
sulamisvesiä ennen kuin ne johdetaan kunnan hulevesiverkostoon tai ojastoon. Hulevettä ei saa johtaa toisen tontille eikä kadulle, eikä vedestä saa olla haittaa naapureille. Tonttien välisistä
rajaojista vastaavat kiinteistöt. Ojien kunto ja toimivuus on hyvä
tutkia ennen syksyn sateiden alkua. Pelkkä painanne ei useinkaan
riitä, vaan tarvitaan kunnolliset ojat.
Lain mukaan tontinomistaja tai tontin vuokralainen vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Tonttiliittymän rumpu
on hyvä tarkistaa ennen talven tuloa ja puhdistaa se mahdollisista tukoksista. Rumpujen huollosta ja tukkeutuneen rummun
aukaisukustannuksista vastaa lain mukaan kiinteistönomistaja.
Tukkeutunut rumpu voi pahimmillaan aiheuttaa tulvan ja vesivahinkoja kiinteistöille. On hyvä muistaa, että kiinteistönomistaja
on vastuussa myös silloin, jos oman tontin tukkeutunut rumpu
aiheuttaa vahinkoja toiselle kiinteistölle.
Kiinteistön omistajan vastuut on määritelty laissa kadun
ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta,
(31.8.1978/669)

KIINTEISTÖN OMISTAJALLE KUULUVIA
TEHTÄVIÄ JA VASTUITA:
• Kiinteistön ajoliittymärummun puhtaanapito liasta,
jäästä ja lumesta.
• Rikkinäisen ajoliittymärummun korjaaminen.
• Kiinteistöjen välisten rajaojien kunnossapito.
• Kiinteistöllä olevan sadevesi- ja salaojajärjestelmän
puhtaana- ja kunnossapito kaupungin hulevesiverkoston liittymiskohtaan saakka.
• Hulevesien hallinnan toteutus kiinteistöllä kaupungin hulevesijärjestelmän kanssa yhteensopivaksi.
• Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet kaupungin hulevesijärjestelmään,
jos niitä ei voida kiinteistöllä käsitellä, (Maankäyttö
ja rakennuslaki, 5.2.1999 §103f).

Lisätietoja:
Yhdyskuntainsinööri
Anu Taipale
anu.taipale@lieto.fi, 0406196206
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ASUMINEN

Asumisoikeus
asuntoon tarvittavan
järjestysnumeron
hakeminen muuttuu

Pexels

Ilmoita yhdistyksesi
Lähellä.fi -palveluun
Keväällä 2022 avautui uusi verkkopalvelu lähellä.fi, joka
tuo valtakunnallista ja alueellista yhdistystoimintaa entistä
paremmin näkyväksi ja löydettäväksi.

J

ärjestöjen rakentama ja STM:n tukema Lähellä.fi -palvelu kokoaa yhteen yhdistykset
ja järjestöt sekä niiden toimintailmoitukset. Palvelu on suunniteltu sopimaan niin
ammattilaisen kuin kuntalaisen käyttöön. Lähellä.fi korvaa jatkossa kaikki maakunnalliset järjestötietopalvelut yhdellä verkkosivustolla.

VANHAT
JÄRJESTYS
NUMEROT
VANHENEVAT
Asumisoikeusasunnon hakeminen on muutoksessa. Uuden asumisoikeuslain myötä järjestysnumeroa ei enää haeta omasta kaupungista/
kunnasta vaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA).
VANHA JÄRJESTYSNUMERO
Kaupunki tai kunta myöntää järjestysnumeroita vielä vajaan vuoden ajan, 31.8.2023
saakka. Näitä järjestysnumeroita voi käyttää
paikallisesti asumisoikeusasunnon hakemiseen
31.12.2023 saakka, jonka jälkeen ne vanhenevat.
UUSI JÄRJESTYSNUMERO ARASTA

Lähellä.fi verkkopalvelu tarjoaa yhdistyksille ja järjestöille maksutonta näkyvyyttä kuntalaisten ja julkisen sektorin suuntaan. Ilmoittamalla yhdistyksesi yhteystiedot palveluun
varmistat, että kuntalaiset löytävät yhdistyksenne. Julkinen sektori hyödyntää palvelussa
olevia sähköpostiosoitteita tiedottamiseen ja yhteistyökutsujen lähettämiseen.

1.9.2023 alkaen uusia järjestysnumeroita
haetaan ARAsta. Uudella järjestysnumerolla voi
hakea asumisoikeusasuntoa valtakunnallisesti
kaikista niistä kunnista, joissa asuntoja on.
Numero maksaa noin 10 euroa ja on voimassa
kaksi vuotta.

Yhteystietojen lisäksi yhdistyksen kannattaa ilmoittaa myös kaikesta toiminnastaan, jotta
järjestämänne toimintamahdollisuudet löytyvät hakutuloksista.

1.1.2024 alkaen asuntoa voi hakea vain ARAn
järjestysnumerolla.

Lähellä.fi -palveluun voi ilmoittaa tietojaan mikä tahansa yhdistys tai järjestö, joka etsii
osallistujia toimintaansa, haluaa tarjota apua tai tukea tai etsii vapaaehtoistoimijoita.

Toimita asuntohakemus sekä tieto järjestysnumerosta sille asumisoikeusyhteisölle, jonka
asunnoista olet kiinnostunut. Kaupungin/
kunnan verkkosivustolta ja palveluneuvonnasta
saat lisätietoa asumisoikeusyhteisöistä.

Liedon kaupunki kannustaa yhdistyksiä Lähellä.fi -palvelun käyttöön

Yhdistysten on helppo rekisteröityä palveluun ja sen käyttö on maksutonta.
• Lahella.fi: Ilmoita järjestösi tiedot palveluun (sivun alareuna: Tule mukaan!)
• Lahella.fi: Palvelun käyttöohjeet (sivun alareuna: Tietoa palvelusta)
• Teknisissä ongelmissa voit olla yhteydessä osoitteeseen info@lahella.fi

Lisätietoja muutoksista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
ARAn verkkosivut: ara.fi/uusi-asolaki
asumisoikeus@ara.fi, 02952 50990 (tiistaisin
klo 9–11)

Lähellä.fi – Maksutonta näkyvyyttä, parantaa järjestöyhteistyötä ja tukee
kansalaisten osallistumista järjestötoimintaan.
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Liedon kaupunki
Hallintopalvelut
Marjo Naatula
marjo.naatula@lieto.fi, 050 5965027
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Mostphotos

LIEDON KAUPUNGIN VAPAA-AIKAPALVELUT

Talvi 2023
Lapset ja
nuoret
Koko perheen uintimatkat
Impivaaran uimahalliin
Ti 29.11.2022, Ti 10.1.2023, Ti
24.1.2023 ja Ti 7.2.2023
Lähtö klo 17.30 Liedon kirkon pihalta. Matkalla mahdollisuus tulla
kyytiin Loukinaisten Nesteen pysäkiltä n. klo 17.35.
Lähtö Impivaaran uimahallilta takaisin Lietoon klo 20.
Liedon liikuntapalvelut tarjoavat
bussikyydin. Uinti on omakustantainen.
Aikuinen 8 € , lapsi 4–16 v. 3,5 € ja
alle 4 v. ilmaiseksi.
Alle 12-v. vain täysi-ikäisen seurassa reissuun.

6

Nuorisopalveluiden
joulukalenteri
Päivän luukku avautuu @liedonnuoret Instagramissa! Luukuista
aukeaa mm. visailuja, arvoituksia ja
jouluista tekemistä!

Nuorisotilojen jouluetkot
Nuorisotiloilla vietetään pikkujouluja!
Ma 19.12. City-nuokkari
(Kirkkotie 11)
• 5.–6.-luokkalaiset: klo 14.30–16
• Yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret: klo 17–20.
Ti 20.12. Ilmaristen nuokkari
(Pahkalaukkaantie 1)
• 5.–6.-luokkalaiset: klo 14.30–16
• Yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret: klo 17–20
Ke 21.12. Tarvasjoen nuokkari
(Hämeen härkätie 753)
• Yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret: klo 17–20

Nuorisotilojen joulutauko
Nuorisotilat ovat kiinni joululomalla 22.12.2022–8.1.2023. Tavataan
taas tammikuussa!

Nuorisotilojen aukiolot,
kevät 2023
City-nuokkari alk. ma 9.1.
(Kirkkotie 11)
• Junnu-nuokkari, 5.–6.-luokkalaiset: klo 14.30–16
• Yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret: klo 17–20
Ilmaristen nuokkari alk. ti 10.1.
(Pahkalaukkaantie 1)
• Junnu-nuokkari, 5.–6.-luokkalaiset: klo 14.30-16
• Yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret: klo 17–20
Tarvasjoen nuokkari alk. ke 11.1.
(Hämeen härkätie 753)
• Junnu-nuokkari, 5.-6.-luokkalaiset: klo 14.30-16
• Yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret: klo 17–20

Lasten taidetyöpajat,
kevät 2023
Luovuustuokiot alakouluikäiseille lapsille kevätlukukaudella torstaisin, joka toinen viikko 19.1., 2.2.,
16.2., 2.3, 16.3., 30.3., 13.4., 27.4.,
11.5 ja 25.5 klo 16–17 City-nuorisotilalla Liedossa. Kokoontumisissa tutustutaan eri taidemuotoihin.
Lisätiedot: vapaa-aikasuunnittelija
Marjaana Tamminen, 050 569 0952,
marjaana.tamminen@lieto.fi
Ilmoittautuminen Liedon kunnan
nettisivuilla.

Koko perheen peuhut
Lauantaisin klo 9.30–11.30. Kevät
2023: la 21.1., 11.2., 4.3. ja 6.5. Lietohallilla.
Alle 12-vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen suunnattu liikuntatapahtuma.
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Lietohallissa on puuhaa koko perheelle: temppurata, pomppulinna,
kiipeilyä, palloilua ja alle 4-vuotiaille oma peuhutila.
Sisäänpääsymaksu on 1 €/lapsi.
MLL:n puffetti.
Lapset ovat tapahtumassa vanhempien vastuulla!
Tervetuloa mukaan!

Moto-ryhmät lapsille
Lasten mototoimintaan voivat ilmoittautua ne lapset, jotka tarvitsevat erityistukea motoristen
taitojen kehittämiseen. Moto-toiminnassa pyrimme erilaisten motoriikkaa kehittävien harjoitteiden ja leikkien avulla parantamaan
lapsen motorisia taitoja ja samalla tutustutaan eri liikuntalajeihin.
Ryhmän toiminnassa lapsi saa kokea onnistumisen elämyksiä, iloa ja
riemua, leikkien, pelien ja harjoitteiden myötä.

sen ja leirillä tarvittavat välineet.
Ilmoittautuminen to 20.1. lähtien
Liedon kunnan nettisivuilla.

Perheretki Heurekaan
Ke 22.2. Lähtö: klo 9 Liedon kirkon
parkkipaikalta. Paluu n. klo 18.15.
Hinta: aikuiset 42 €, 5–17-vuotiaat 32 € ja alle 5-v. ilmaiseksi. Alle
13-vuotiailla on oltava huoltaja mukana, alle 18-vuotiailla tulee
olla huoltajan kirjallinen lupa. Retkellä noudatetaan nuorisopalveluiden yleisiä toimintasääntöjä.
Ilmoittautuminen aukeaa ma 16.1.
ja sulkeutuu su 5.2. Tarkemmat tiedot ilmoittautuneille retkikirjeessä.

Lasketteluretki Himokselle
To 23.2. Lähtö: klo 8 Liedon kirkon parkkipaikalta. Paluu noin klo
21.00. Alle 13-vuotiaat täysi-ikäisen seurassa.

Ryhmät: 4–7-vuotiaille. Hinta: 17
€/kevätkausi, 8 kertaa.

Tarkemmat tiedot kaupungin nettisivuilla tammikuussa 2023.

Ryhmä toimii maanantaisin klo
16.15–17 Lietohallin tanssisalissa. Ryhmä aloittaa toiminnan ma
9.1.2023. Hiihtolomalla vk 8 ei ole
kerhoa.

Talvilomalla nuokkarit auki
viikonloppuisin!

Ilmoittautuminen aukeaa Liedon kaupungin nettisivuilla ma
12.12.2022.
Tiedustelut: hyvinvointiohjaaja Sari Lecklin, 050 574 0906,
sari.lecklin@lieto.fi

Luisteluvuorot Tarvasjoen
jäähallilla
To 22.12. klo 17.45–18.45
To 29.12. klo 18–19
Ti 3.1. klo 12–13
La 14.1. klo 12.30–13.30
La 18.2. klo 12–13
La 18.3. klo 12–13

Tuunaa oma kaakaosi! Nuokkarit
ovat auki yläkouluikäisille ja sitä
vanhemmille nuorille klo 18–22.
Pe 17.2. Ilmaristen nuokkari
(Pahkalaukkaantie 1)
Pe 24.2. Tarvasjoen nuokkari
(Hämeen härkätie 753)
La 25.2. City-nuokkari
(Kirkkotie 11)

MIHI.fi – Rajattomasti
mahdollisuuksia nuorten
liikuntaan maksutta!

Luistelutapahtuma
Tarvasjoen jäähallilla

Kaikki 13–19-vuotiaat Turun seudun nuoret voivat osallistua mille
tahansa liikuntavuorolle – maksutta! MIHI.fi tarjoaa hurjan määrän
eri liikuntalajeja: kuntosalia, palloilulajeja, jumppia, koripalloa, keilailua, lacrossea, salibandya, rugbya,
taekwondoa ja sirkusta.Tunneille ei
tarvitse ilmoittautua etukäteen ja
mukaan voi tulla milloin tahansa.

Ke 4.1. Klo 17.45–19.45

Tervetuloa kokeilemaan!

Vapaat maksuttomat luisteluvuorot jäähallilla. Jäähallin kenttä jaetaan puoliksi kiekkoilu/luistelu.

Tapahtumassa seikkailee
Elmo-Nalle, Viuhti-Pupu ja Tarmo-Hirvi. Tapahtuma on ilmainen.

Talvilomalla 2023
tapahtuu
Lasten toimintaleiri
Ma–ke 20.–22.2. Klo 9.30–14.30
Lietohallilla.
Toimintaleirit 1.–3.-luokkalaisille.
Ohjelmassa mm. ulkoliikuntaa, kädentaidot, kuplafutis, kiipeily, taitotemppurata.
Hinta 20 €. Maksu sisältää lämpimän aterian, ohjauksen, vakuutuk-
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Liedon nuorten
MIHI-liikuntavuorot
PELI- JA PALLOILUVUORO
Tiistaisin kello 14.45–15.45 Lietohallilla kaikille kouluikäisille lapsille ja nuorille. Ohjaajina liikunnanohjaajat.
LIETOHALLIN KUNTOSALIN
VUOROT
Ma–pe klo 14.45–16.
Nuorilla on mahdollisuus omatoimisesti käyttää Lietohallin kuntosalia.

Kätevimmin käyt liikkumassa kun
liityt MIHIin. Tällöin saat oman jäsennumeron kuvallisena puhelimeesi. Viime hetken tuntimuutokset ja -peruutukset tulevat
Instagramiin #mihiturku -hashtagillä sekä Mihin Facebook-sivuille.
Mihi.fi nuorten liikuntatoiminnassa
ovat mukana: Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo
ja Turku.

Aikuiset
Lietohallin joulun aukiolot
Lietohalli on suljettuna joulun
aikaan seuraavasti:
6.12. itsenäisyyspäivä
23.–26.12. joulun pyhät
31.12. uudenvuoden aatto, avoinna klo 18 asti
1.1. uudenvuoden päivä
6.1. loppiainen

Tule mukaan pyörähtelemään ikivihreiden kappaleiden ja tanssijoiden kanssa.
Tilaisuus on maksuton ja tervetulleita ovat kaikki ikään katsomatta!
Sekahaku!

Liikuntarajoitteisten
kuntosaliryhmä
Torstaina klo 12–13 Lietohallissa
19.1. alkaen.
Ryhmä on tarkoitettu vamman tai
sairauden vuoksi liikkumiseltaan
rajoittuneille tai erityishuomiota
tarvitseville.
Hinta: sisältyy Liedon kaupungin
Senioriliikuntakorttiin tai Lietohallin kuntosalimaksu.

Matalan kynnyksen liikunta
Oletko työikäinen? Liikutko terveytesi kannalta liian vähän? Onko
tavoitteena parempi kunto ja säännöllinen liikunnan ilo jokapäiväisessä arjessa?

Tomi Paldaniuksen
jouluinen kitarakonsertti

Ryhmä toimii maanantaisin klo 17–
18.30 Lietohallin tanssisalissa.

Ti 13.12. klo 18 Liedon kaupungintalolla (Kirkkotie 13).

Ryhmä aloittaa toiminnan ma 9.1.

Tervetuloa viihtymään! Konsertti
on ilmainen.

Lieto-blues
Lieto-Blues tarjoilee torstaina
26.1. kotimaista bluesia:
Pepe Ahlqvist & Tomi Leino Trio
feat. Harri Taittonen.
Lisätietoa kaupungin verkkosivuilta. Liput tulossa myyntiin ennakkoon lippu.fi.
Suomalaisen rootsgenren pioneeri Pepe Ahlqvist ja yksi ahkerimmin ulkomaisia klubeja ja festivaaleja kiertävä kotimainen roots- ja
blueskokoonpano Tomi Leino Trio
sekä urku- ja pianovirtuoosi Harri
Taittonen yhdistävät voimansa tässä konsertissa!

Taidenäyttelytilat kaupungintalolla varattavissa
Kaupungintalon 2. kerroksen näyttelytila on varattavissa Liedon
kaupungin verkkosivuilla. Paikallisilta toimijoilta hinta 50 €/kk (ei
myyntinäyttely) ja myyntinäyttelyt ja Liedon ulkopuoliset toimijat
100 €/kk.
Lisätiedot: vapaa-aikasuunnittelija
marjaana.tamminen@lieto.fi

Lietotanssit Lietohallin
tanssisalissa
Perjantaisin klo 18.30–21.30.
Tanssipäivät syyskaudella: 25.11.,
2.12. ja 9.12. Tanssipäivät kevätkaudella: 13.1., 20.1., 27.1., 3.2.,
10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 10.3., 31.3.,
14.4., 21.4. ja 28.4.

Ilmoittautuminen aukeaa Liedon
kaupungin nettisivuilla ma 12.12.
Hinta: 30 €/10 kertaa
Jos olet työikäinen ja sinulla on
useampi seuraavista kriteereistä,
hae mukaan ryhmään:
• sinulla on heikko fyysinen kunto
ja ylipainoa (BMI yli ≥ 30)
• sinulla on riski sairastua diabetekseen
• olet sydän- tai verisuonitautiin
sairastunut
• sinulla on tuki- ja liikuntaelinsairaus.
Tiedustelut: hyvinvointiohjaaja Sari Lecklin, 050 574 0906,
sari.lecklin@lieto.fi

Kuntosalin abc-kurssi
Lietohallilla
Ti 10.1., 17.1. ja 24.1.klo 17–18
Lietohallin kuntosalissa.
Tervetuloa tutustumaan kuntosaliharjoittelun perusteisiin.
Kurssiin kuuluu kolme ammattilaisen ohjaamaa tapaamista, joiden
jälkeen jokainen tuntee kuntosalitreenauksen perusteet ja osaa käyttää laitteita oikein – ja oikein päin!
Mukaan tarvitset vain mukavan ja
joustavan asun sekä sisäkengät.
Hinta: 20 € sisältää kuntosalimaksut ja ohjauksen.
Kurssille otetaan 12 henkilöä.
Ilmoittautuminen aukeaa Liedon
kaupungin nettisivuilla ma 12.12.
Lisätietoja: liikunnanohjaaja Valtteri Heikkinen, 050 080 5295
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Seniorit

klo 11.35 Ilmarinen, K-kaupan pysäkki

Hinta: sisältyy Liedon kaupungin
Senioriliikuntakorttiin.

Muina aikoina on normaali kuntosalimaksu.

Senioriliikuntakortti 2023

Ohjattu jumppa klo 12.30–13.15.

Liedon kaupungin Senioriliikuntakortin hinta on 27 €/vuosi. Kortteja voi lunastaa Liedon kaupungin
asiointipisteestä ja Lietohallilta.

Kaupungintalon kunto
puiston opastus/ohjaus

Maksu: 12 €/kerta Caribiassa, Liedon kaupungin senioriliikuntakortilla 10 €.

Jos olet kiinnostunut kuntosaliryhmistä (Kuntosaliryhmä Pirteät,
Kunnonkarheet, Konkarit, Ikinuoret ja Ikiliikkujat), ole yhteydessä: hyvinvointiohjaaja Sari Lecklin,
050 574 0906, sari.lecklin@lieto.fi

Kortti oikeuttaa Lietohallin kuntosaleihin ikäihmisille varattuina
vuoroina sekä Liedon liikuntapalveluiden järjestämiin seniori-ikäisten liikuntaryhmiin. Henkilöllisyys
on todistettava korttia ostettaessa.

Loskalenkki
Ti 29.11. klo 10 Kaupungintalon
edestä.
Lähdetään yhdessä lenkille oli keli
mikä hyvänsä. Pukeudu säänmukaisesti. Mukaan voi tulla myös
apuvälinettä käyttävät. Ota mukaan vesipullo.

Jouludisco
To 1.12. klo 10–11 Ruskan liikuntatilassa.
Sinä seniori-ikäinen, tule pyörähtelemään ikivihreiden tahdissa tai
vain kuuntelemaan hyvää musiikkia. Glögi- ja piparitarjoilu.

Vesijumppamatkat
Caribiaan Turkuun
Joka toinen perjantai. Syyskausi:
11.11. ja 25.11. Kevätkausi: 20.1.,
3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3. ja 14.4.
Lähtö klo 11 Tarvasjoki, Tarvashovi
n. klo 11.10 Yliskulma, Härmäntien
pysäkki
klo 11.25 Liedon keskusta, kirkon
parkkipaikka
n. klo 11.30 Vilkkimäen meijerin
pysäkki

Paluulähtö Caribiasta klo 14.15.

Tiistaisin klo 10.30–11 alkaen
28.3. ja jatkuu 30.5. asti.

Tasapainoryhmä

Sopii kaikille, myös apuvälinettä
käyttäville. Ilmainen!

To klo 11–11.45 Kaupungintalon
valtuustosalissa 2. kerroksessa
19.1. alkaen.

Seniorien liikuntaryhmät ja
omatoiminen liikunta

Ryhmä on tasapainon kanssa ongelmia omaaville tarkoitettu tasapainoharjoitteluryhmä. Tunti sisältää yhteisen alkulämmittelyn,
tasapainoradan ja yhteiset loppuvenyttelyt. Ilmoittautuminen paikan päällä.

Lietohalli

Hinta: sisältyy Liedon kaupungin
Senioriliikuntakorttiin.

Seniorituolijumppa
valtuustosalissa
Ti klo 9.30–10.15 Kaupungintalon valtuustosalissa 2. kerroksessa
17.1. alkaen. Esteetön kulku hissillä.
Ilmoittautuminen paikan päällä.
Hinta: sisältyy Liedon kaupungin
Senioriliikuntakorttiin.
Tervetuloa uuteen jumppaan!

Kunto-voima- ja
tasapainojumppa
To klo 10–10.45 Kaupungintalon
valtuustosalissa 2. kerroksessa
19.1. alkaen.
Ota mukaan jumppa-alusta ja vesipullo. Osa liikkeistä tehdään lattialla istuen tai makuulla.
Ilmoittautuminen paikan päällä.

Lietohallin kuntosalien omatoimiset vuorot sisältyvät Liedon kaupungin Senioriliikuntakorttiin.

Seniorien omatoimiset kuntosaliryhmät.
Kuntosaliryhmät eivät toimi ajalla:
joulutauko 23.12.202–8.1.2023.
MAANANTAI
Klo 8–9 Vapaa kuntosali
Klo 10–11 Kuntosaliryhmä Kunnottomat
Klo 12–13 Kuntosaliryhmä Pirteät
Klo 11–12 (uusi aika!) Kuntosaliryhmä Pirteät
TIISTAI
Klo 08–09 Kuntosaliryhmä Kunnonkarheet
Klo 10–11 Kuntosaliryhmä Konkarit
Klo 12–13 Kuntosaliryhmä Iki
nuoret
KESKIVIIKKO
Klo 7.30–8.30 Vapaa kuntosali
Klo 10–11 Vapaa kuntosali

Palvelukeskus Ruska
Palvelukeskus Ruskan liikuntatilat siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 lähtien.
Ruskan liikuntatilojen vuoroista
tiedotamme vuonna 2023.

Tarvitsetko liikuntavälineitä
lainaksi?
Liikuntatoimelta voit vuokrata sauvakävelysauvoja ja sisäcurling- ja
boccia-peliä.
Tiedustelut: hyvinvointiohjaaja Sari Lecklin, 050 574 0906,
sari.lecklin@lieto.fi

TERVETULOA MUKAAN
TOIMINTAAN!
Liedon vapaa-aikapalvelut

TORSTAI
Klo 10–11 Kuntosaliryhmä Ikiliikkujat
LAUANTAI
Klo 9–10 Vapaa kuntosali

Reeta Kolkkala
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Föli – Matkustamista
kaikilla herkuilla
Teksti ja kuvat: Reissaaja

S

yksyllä 2021 ilmestyneessä Lietonen-lehdessä
tutustuimme Päivästössä asuvaan Ryynäsen
mummoon (kyseessä kuvitteelinen henkilö), joka
käytti asioidensa hoitoon Fölin kutsubussia. Kun Ryynäsen
mummo vuosikymmeniä sitten aloitti liikkumisen linja-autolla, on hänellä ja monilla muillakin muistoissa vinot ja
ruostuneet pysäkkitolpat ja vielä enemmän ruosteiset
sini- tai keltapohjaiset pysäkkimerkit. Sittemmin moni asia
on muuttunut. Liedossa tuo muutos on voimakkaimmin
koettu heinäkuun 2014 alun jälkeen.
LINJAPIILIN SISÄPUOLELLA
Ollaan vuodessa 2022. Liedonkin kaupungin alueella
liikennöidään varsinkin arkipäivien aikana hyvinkin parin
sadan Föli-vuoron muodossa. Pelkästään linjalla 6 lähtöjä
Liedosta Nuolemosta on noin 60. Lähes kaikki kyseisen
linjan autoista on hieman yli vuoden liikenteessä olleita
täyssähköbusseja. Myös linjoilla 2B ja 2C kalusto on varsin
uutta ja linjoilla 401 ja 402 täyssähköbussien osuus liikennöintiä suorittavista busseista on merkittävä.
Nykyajan paikallisliikenteen linja-auto on jo aikamoinen
palvelukeskus. Isossa osassa busseja tarjolla on kaikillekin
istumapaikkamatkustajille pistokkeet, joiden välityksellä
voi ladata matkapuhelinta. Matkustajainformaation ja
matkustusvarmuuden kannalta iso tekninen yksityiskohta
on yleensä kahdessakin kohtaa autoa olevat näytöt, jotka
laajimmissa malleissa näyttävät kolme linjan seuraavaa
pysäkkiä. Näihin samoihin näyttöihin saadaan ajettua
myös laaja-alaisesti muutakin Föliin liittyvää tiedottamista,
esimerkiksi liikennetiedotteita.
Jo vuosikymmeniä matalalattiaisissa paikallisliikenteen
busseissa on ollut mahdollisuus niin sanotusti niiamistoimintoon. Tämä tekninen yksityiskohta on erittäin merkittävä varsinkin, kun palveltavana on liikuntarajoitteiset
matkustajat tai vaikkapa lastenvaunujen kanssa linja-autoon tulevat. Tällä hetkellä oikeastaan kaikki Föli-liikenteessä kulkevat linja-autot on myös varustettu ilmastointilaitteilla ja esimerkiksi kesähelteillä auton sisätilan
lämpötila on suorastaan miellyttävä. Tarkkakorvaisimmat
Föli-matkustajat ovat kaiketi myös panneet merkille, että
autoissa jo muutamat keskeiset pysäkit myös kuulutetaan.
Myös tätä palvelutoimintoa tullaan laajentamaan kaiken
aikaa.
Eikä linja-auton valitseminen matkustustavaksi pitäisi olla
myöskään enää maksutavasta kiinni. Fölin matkaan pääset
joko käteismaksulla, maksamalla matkan Föli-kortilla,
lähimaksulla tai mobiilimaksamalla.
LINJAPIILIN ULKOPUOLELLA
Liedossakin on vielä pysäkkejä, joissa pysäkin olemassa
olosta ilmoittaa kallellaan oleva pysäkkitolppa. Mutta
ei niitä enää niin kauhean paljon ole. Muutaman viime
vuoden aikana varsinkin Valtatie 10:llä ja Vanhalla Tampereentiellä pysäkki-infraa on uusittu merkittävästi. Matkustajainformaation kannalta merkittävä yksityiskohta
on jo se, että valtaosassa Liedon Föli-pysäkeistä on pysäkkikohtaiset aikataulut. Aikataulu ilmoittaa noin-ajan sen
suhteen milloin bussin pitäisi olla pysäkin nurkilla. Vielä
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tarkempaa matkustajainformaatiota pystytään tarjoamaan
matkustajille niillä pysäkeillä, joihin on asennettu ”lakana”,
isokokoinen pysäkkikohtainen aineisto jossa näkyy muun
muassa kartan muodossa lähialue pysäkkeineen sekä
pysäkin kautta kulkevien vuorojen reitit pysäkkinimikkeillä. Ja luonnollisesti lakanoissa on myös pysäkkikohtaiset
aikataulut.
Valtaosa Valtatie 10:n, Vanhan Tampereentien ja osin myös
Littoisten alueen reiteistä on sellaisia, joissa on katetut
odotuskatokset. Varsinkin Valtatie 10:n varrella toteutettiin noin vuosi sitten suururakka, kun pysäkeille vaihdettiin
uutuuttaan hohtavat pleksilliset odotuskatokset ja valtaosa pysäkeistä muutettiin esteettömiksi. Toisin sanoen
pysäkkejä korotettiin laatoituksella siten että nousu ja
poistuminen bussista onnistuu lähes esteettömästi. Kun
monilla Liedonkin alueen pysäkillä on lisäksi auton todelliseen kulkuun perustuvat lähestyvän auton näytöt, niin
mikäs on Fölillä matkustaa.
MILLOIN SAAPUU JA MINNE MENEE?
Takuuvarmasti yksi suurimpia linja-automatkustamisen
haasteita on se, että matkustajalle rakennetaan mahdollisimman helppo väylä löytää tarkoituksenmukaiset bussilinjat ja niiden aikataulut. Föli-liikenteessäkin linjoja on lähes
200, joten harvoin linja-autoa käyttävällä matkustajalla voi
mennä ihan oikeasti sormi suuhun, kun pitäisi löytää itselle
passeli linja ja passelit aikataulut.
Fölin sähköiset palvelut tarjoavat tällaisessa tilanteessa jo
varsin toimivan mallin. Käyttökelpoisin sovellus on ehdottomasti Fölin reittiopas. Palvelu toimii sellaisella periaatteella, että matkustaja syöttää palveluun lähtöpaikan
ja määräpaikan. Matkustajan ei siis tarvitse tietää mitään
alueen linjoista eikä aikatauluista. Palvelu antaa tarkat
tiedot milloin pitää lähteä esimerkiksi kotoa kävelemään
kohti pysäkkiä ja kuinka paljon aikaa kävelyyn oletetaan
kuluvan. Palvelu antaa myös tarkat tiedot vaihtoyhteyksistä. Palvelu neuvoo esimerkiksi sen millä pysäkillä on
tarkoituksenmukaisinta vaihtaa toiselle linjalle, jos tarve
vaihtamiselle on. Kannattaa muistaa, että reittioppaassa
voit jopa valita jonkin tietyn päivän, johon matkustamisen
on tarkoitus kohdistua.
Fölin sähköisistä palveluista kannattaa mainita myös sovellus nimellä ”bussit kartalla”. Kyseisessä sovelluksessa on
mahdollista valita yksi tai useampia Föli-linjoja ja sovellus
näyttää reaaliaikaisesti sen missä kyseisten linjojen linjapiilit ovat menossa. Vähätellä ei matkustajainformaation
suhteen kannata myöskään Fölin painettua aikataulukirjaa. Niitä on saatavana muun muassa Liedon kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä. Meno on siis hiukan toista
kuin 1970-luvulla. Linja-automatkustamisesta on ainakin
Turun seudulla tullut vuosien saatossa enemmän kuin vain
keino liikkua paikasta A paikkaan B. Föli-liikennöinti on
suuri palvelukokonaisuus, joka tarjoaa paitsi erittäin miellyttävää matkantekoa niin myös palvelu- ja laatutasoa, joka
hakee vertaistaan. Autoa ajaa ammattilainen, joten matkustajan osana on nauttia matkanteosta ja saada samalla
itselleen laatuaikaa.
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Vauhdilla kasvava
Lieto mukaan
seudulliseen
markkinointiin
Hiljattain kunnasta kaupungiksi
muuttunut Lieto on monien
muuttajien suosikki. Hyvään
kasvuvauhtiin ei kuitenkaan
kannata tuudittautua ja
kaupunki liittyi mukaan
seudulliseen kuntamarkkinoinnin
palveluun Know Your Hoodsiin
(hoods.fi). Samalla kannustamme
asukkaitamme kertomaan, miksi
Lietoon kannattaa muuttaa.

L

ounais-Suomen kunnat ja niiden asuinalueet yhteen kokoava Know Your Hoods
välittää tietoa, tunnelmia ja asukkaiden
tarinoita eri asuinpaikoista. Unelmiensa naapurustoa voi hakea esimerkiksi joen varrelta,
keskustan sykkeestä tai maaseudun rauhasta
kätevästi kuntarajat ylittäen. Kartalta voi
tarkastella palveluja ja blogista lukea vinkkejä
seudun aktiviteetteihin. Palvelussa on mukana
jo 13 kuntaa Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta.
“Olemme iloisia, että Liedon mukaantulon myötä
koko Turun seudun ykköskehä löytyy nyt Hoodsista. Liedossa on monia kivoja asuinpaikkoja ja
kehittyvä keskusta tarjoaa myös paljon toivottua
kerrostaloasumista. Näin syyslomaviikon
kunniaksi on mukavaa esitellä Liedon parhaita
syysretkikohteita.”, kertoo Know Your Hoodsista
vastaava Susanna Lahtinen.
“Lieto kiinnostaa muuttajia ja uusia alueita on
kaavoitettu viime vuosina vauhdilla. Markkinoinnin pitää kuitenkin olla jatkuvaa ja nyt
oli sopiva hetki liittyä mukaan seudulliseen
markkinointiin. Nyt kannustamme lietolaisia
jättämään arvion omasta asuinpaikastaan
palveluun!”, kertoo Liedon kaupunginjohtaja
Mika Ingi.

Miksi Lietoon kannattaa muuttaa?
Julkaisun myötä Liedon kaupunki ja Know Your
Hoods pyytävät paikallisia kertomaan, millaista
on asua juuri heidän asuinalueellaan. Palveluun
rekisteröityminen ja arvion jättäminen on
helppoa.
“Muuttoa harkitsevia kiinnostaa ensisijaisesti
paikallisten kokemukset asuinpaikoistaan.
Tämän vuoksi keräämme asuinalueiden arvioita
Hoodsiin. Asukkaiden kommentit antavat arvokasta tietoa muuttajille, mutta myös kaupunki
voi saada tärkeitä tietoja aluekehityksen tueksi,”
kertoo Susanna Lahtinen.
Know Your Hoods ja Liedon asuinalueiden
esittelyt löytyvät osoitteesta hoods.fi

Liedon Joulusuunnistus kutsuu
reippailemaan ja tutustumaan
kaupunkimme kohteisiin
Rastit vievät suunnistajat eri puolelle kaupunkia
jouluisissa tunnelmissa. Osallistuminen on helppoa: etsi rasteja, vastaa kysymyksiin ja osallistu
palkintojen arvontaan. Mukaan tarvitset vain
älypuhelimen ja innokkaan mielen. Kerromme
Joulusuunnistuksen reitit ja ohjeet marras-joulukuun vaihteessa verkkosivuillamme ja
some-kanavissamme. Suunnistuksen järjestävät
yhteistyössä naapurustojen hakukone Know
Your Hoods ja Liedon kaupunki.

Know Your Hoods – asuinalueiden
hakukone on turkulaisen kuntamarkkinoinnin ja kotoutumisen asiantuntija CYF Digitalin palvelu, joka auttaa
muuttajia löytämään sopivimman
asuinpaikan ja innostaa ihmisiä
tutustumaan lähiseutuun. Palvelun 1.
versio on kehitetty Varsinais-Suomen
liiton organisoiman Töihin tänne -kokonaisuuden yhteydessä. Palvelussa
on mukana jo 13 kunnan asuinalueet.

Know Your Hoods
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LIEDON KIRJASTO

Ikäihmisten
digiopastusta
Liedon kirjastossa

LUKUPIIRI
Liedon kirjaston lukupiiri kokoontuu talvella ja keväällä 2023 seuraavina tiistaipäivinä:
10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 9.5.
Kokoonnumme kirjastolla klo 17–18. Luettavat kirjat ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa mukaan!

Teksti: Aapo Forsell | Kuva: Mostphotos

NOVELLIKOUKKU

L

iedon kirjaston henkilökunta tarjoaa muun asiakaspalvelutyön
ohessa apua myös tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käytössä.
Erilaisia digitaalisia laitteita, sovelluksia ja palveluita on nykyään
niin paljon, että tällaiselle avulle on myös kysyntää. Uutena palveluna
kirjasto järjesti tänä syksynä muutaman digiopastukseen keskittyvän
koulutustilaisuuden. Nämä tilaisuudet suunnattiin erityisesti ikäihmisille.
Ikäihmisten digineuvonta järjestettiin yhteistyössä Eläkeliiton Liedon
yhdistys ry:n kanssa. Tilaisuudet keräsivät kaupungintalolle runsaasti
osallistujia.
Syyskuussa järjestetty syksyn ensimmäinen digineuvonta keskittyi kirjaston omiin sähköisiin palveluihin. Tällöin tutustuttiin verkkokirjastoon
sekä kirjaston sähköisesti lainattaviin aineistoihin. Verkkokirjastossa
voi helposti uusia omat lainat tai tehdä varauksia uutuuskirjoihin. Kirjaston sähköisiä aineistoja ovat esimerkiksi kännykällä tai tietokoneella
kuunneltavat äänikirjat. Lisäksi kirjasto tarjoaa luettavaksi runsaan
valikoiman sähköisiä aikakauslehtiä ja sanomalehtiä.
Lokakuussa opastuksen aiheena oli älypuhelimen käyttö. Kännykkäopetuksesta vastasi ryhmä IT-tukihenkilöopiskelijoita Turun ammatti-instituutista. Ikäihmiset opettelivat älypuhelimien perustoimintoja
ja erilaisten sovellusten asentamista ja käyttöä. Tutuiksi tulivat muun
muassa viestipalvelu Whatsapp sekä erilaiset sääpalvelut ja kalenteri
muistutuksineen.
Marraskuun digineuvonnassa tutustuttiin verkkopankkiin, kun pankinjohtaja Katja Heikkinen sekä asiakasneuvoja Pälvi Jokela Pop-pankista
opastivat pankkipalveluiden käytössä.
Marraskuun tilaisuuteen osallistuivat myös lietolaiset Raili Maria Koskinen sekä Seija Oksanen. Heidän mielestään asiat oli syksyn opastuksissa
esitetty ymmärrettävästi ja positiivisella
asenteella. Paikalla oli myös Pekka
Jokila Eläkeliiton Liedon yhdistys
ry:stä. Hän oli tyytyväinen
yhteistyössä kirjaston
kanssa järjestettyihin
tilaisuuksiin.
Ikäihmisten digineuvonta
jatkuu vuonna 2023.
Toivottuja aiheita ovat
pankkitunnuksilla tunnistautuminen sekä omien
terveystietojen hakeminen verkosta, ehkä myös
vero.fi-palveluun tutustuminen.

IKÄIHMISTEN DIGIOPASTUS
Suositut digiopastukset jatkuvat keväällä! Opastuksissa käydään läpi
erilaisia verkkopalveluita, mahdollisia aiheita ovat mm. omien terveystietojen etsiminen. Tarjoamme vertaistukea käyttäjiä askarruttavissa
kysymyksissä ja opastamme omien laitteiden käytössä. Lisää aiheita voi
ehdottaa tapaamisissa. Järjestäjänä Eläkeliiton Liedon yhdistys ry sekä
Liedon kirjasto. Opastuksia on kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona
helmi–huhtikuussa klo 13–14.30 Liedon pääkirjastossa:

Kirjaston novellikoukku jatkuu vuoden vaihteen jälkeen. Tervetuloa
kuuntelemaan novelleja ja lyhyitä tarinoita, käsityön kanssa tai ilman.
Novellikoukku keskiviikkoisin klo 17.30 kerran kuukaudessa:
25.1., 22.2., 22.3. ja 19.4.

SATUTUNNIT
Vuoden viimeiset satutunnit ovat 29.11. ja 13.12, joista jälkimmäistä
vietetään jouluisissa tunnelmissa. Vuoden alussa satutunnit jatkuvat
taas tuttuun tapaan tiistaisin klo 18–18.30. Satutunnit ovat kaikille
avoimia, tervetuloa!
10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5. ja 16.5.

KIRJASTON KÄYTTÄJÄKYSELY
Anna kirjastolle palautetta! Kirjastolla on käynnissä käyttäjäkysely ma
7.11.–su 11.12. Kysely löytyy kaupungin nettisivuilta: lieto.fi/palvelut-
ja-asiointi/kirjasto-ja-kulttuuri/kirjasto. Kyselyyn voi vastata myös
paperisena, lomakkeita löytyy kirjastosta. Vastaajien kesken arvotaan
palkintoja.

KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Liedon kirjaston ajantasaiset aukioloajat voi tarkistaa Liedon
kaupungin nettisivuilta lieto.fi/palvelut-ja-asiointi/
kirjasto-ja-kulttuuri/kirjasto/liedon-kirjaston-aukioloajatja-yhteystiedot.
PALVELUAJAT
Ma–to 12–19 | Pe 10–16 | La 10–15
OMATOIMIALUE
Ma–su klo 7–21
Omatoimialueelle kirjaudutaan kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Kirjaston palveluaikana ei tarvita kirjautumista.
POIKKEUKSET KIRJASTON AUKIOLOAJOISSA
Ma 5.12. klo 10–16, omatoimialue klo 7–21
Ti 6.12. ei palveluaikaa, omatoimialue klo 7–21
To 22.12. klo 10–16, omatoimialue klo 7–10
Pe 23.–ma 26.12. suljettu
Pe 30.12. klo 10–16, omatoimialue klo 7–10
La 31.12.–su 1.1. suljettu
To 5.1 klo 10–16, omatoimialue klo 7–21
Pe 6.1. ei palveluaikaa, omatoimialue klo 7–21
La 7.1. ei palveluaikaa, omatoimialue klo 7–21
Talvilomalla tulossa sanataidepaja! To 23.2. sanataidepajat
1.–3.-luokkalaisille ja 4.–6.-luokkalaisille. Lisätietoja kirjastosta ja nettisivuilta lähempänä talvilomaa.

1.2., 1.3. ja 5.4.
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BIOJÄTE

Tee ilmoitus biojätteen
kompostoinnista
Lounais-Suomen
jätehuoltolautakunnalle
vuoden loppuun mennessä
Jätelain muutoksen myötä keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on annettava tiedot jätehuoltoviranomaiselle, joka
Liedon alueella on Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Olemassa olevasta biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus
viimeistään 31.12.2022.

ILMOITA KOMPOSTOINNISTA:
turku.fi/jatehuoltolautakunta

SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUT
SIIRTYVÄT HYVIN
VOINTIALUEILLE
Palvelut Liedossa
toimivat
tuttuun tapaan
vuoden vaihduttua

E

nsi vuoden alussa Suomessa aloittaa toimintansa 21 hyvinvointialuetta. Lieto kuuluu Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen eli
Varhaan.

Vuoden vaihteen jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelut Liedossa jatkavat
toimintaansa kuten tähänkin saakka. Tuttu henkilökunta on tavoitettavissa ja palveluihin saa yhteyden samoista puhelinnumeroista kuin
tähänkin saakka. Myöhemmin toteutuvista muutoksista tiedotetaan
useissa eri kanavissa.
Hyvinvointialue vastaa tammikuun 2023 alusta esimerkiksi seuraavista
julkisista palveluista:

Mostphotos

LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA
hoitaa 18 kunnan jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät. Lautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa jätehuollon
järjestämistä alueellaan.
Lautakunnan toimialueeseen kuuluvat kunnat ovat
Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku,
Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen,
Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki.

• Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja
niiden vuodeosastot
• Erikoissairaanhoito, esim. Turun yliopistollisen keskussairaalan eri
sairaalat
• Ensihoito, kuten ambulanssit
• Palo- ja pelastustoiminta
• Suun terveydenhuolto
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Äitiys- ja lastenneuvolat
• Aikuissosiaalityö
• Lastensuojelu, esim. Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä
• Vammaispalvelut
• Ikääntyneiden asumispalvelut
• Kotihoito
• Kuntoutus

Varsinais-Suomen hyvinvointialue eli Varha
Väestö 490 000 asukasta
Työntekijöitä 23 000
HYVINVOINTIALUEEN MUODOSTAVAT:
Alueen 27 kunnan sotepalvelut
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Erityishuollon palvelut eli KTO
Kårkullan kuntayhtymä
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä
Seuraa ajantasaisin tieto muutoksesta: varha.fi
(verkkosivu avautuu joulukuun aikana)
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uorisotilojen avoin toiminta toivottaa
kaikki nuoret tervetulleiksi viettämään
vapaa-aikaa yhdessäolon ja mukavan
tekemisen parissa turvallisessa ympäristössä.
Nuokkareilla on tarjolla maksutonta tekemistä
biljardista askarteluun sekä pelikonsoleista
lautapeleihin. Nuokkaritoiminta on suunnattu
yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille.
Liedossa on kolme nuorisotilaa, yksi keskustassa, toinen Ilmarisissa ja kolmas Tarvasjoella.
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Taiteiden Yössä 19.8.
toteutettiin yhteisötaideteos, jossa ihmisistä
muodostettiin Liedon
kaupungin logo. Antti
Leino kuvasi teoksen
dronella yläilmoista.

Tiimikuvassa
vasemmalta oikealle:
nuorisotyöntekijä
Emilia Tiistola, vapaa-aikasuunnittelija
Marjaana Tamminen,
nuorisotyöntekijä Sylvia
Mukheef ja nuorisotyöntekijä Soile Vahtera.
Tiimikuvasta puuttuu
Johanna Saarinen.

Antti Leino

Nuorisotyöntekijät vierailevat usein myös
kouluilla, erityisesti yläkouluilla. Koululla nuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria, tekevät ryhmäyttävää työtä oppilaiden parissa, tarjoavat
mahdollisuuden matalan kynnyksen kohtaamiseen ja pitävät erilaisia teematunteja.

Liedon keskustassa
sijaitsevalle City-nuokkarille tehtiin näyttävä
graffiti. Mukana taiteilemassa oli neljä
yläkouluikäistä nuorta.
Nuoria oli ohjaamassa
graffititaiteen saloihin
Lauri Kouki.

Antti Leino

Nuorisotyöntekijät tekevät
tärkeää kohtaamistyötä
nuorisotiloilla, kouluilla,
sosiaalisessa mediassa sekä
erilaisissa tapahtumissa ja
retkillä.

Antti Leino

Pilkahduksia
nuorisopalveluiden
arjesta!
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Luovaa
oppimisen iloa
Teksti ja kuvat: Arto Kortelainen, Liedon perusopetuksen digitutor

Henkilökohtainen iPad
Liedon kaikki neljäsluokkalaiset ja heidän opettajansa saivat käyttöön pian koulujen alkamisen
jälkeen uuden henkilökohtaisen opiskeluvälineen – tuliterän iPadin näppäimistöllä. Syyskuussa nelosten opettajat osallistuivat Joonas
Väisäsen pitämään erinomaiseen koulutukseen,
jossa korostettiin laitteen helppokäyttöisyystoimintoja ja luovaan toimintaan innostavia
ominaisuuksia.
Laitteessa on valmiiksi asennettuna sovelluksia
kuten Keynote, iMovie ja GarageBand, jotka
ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja ne ”keskustelevat” sujuvasti keskenäänkin. Keynotella
voidaan tehdä tyylikkäitä esityksiä, julisteita,
portfolioita ja animaatioita. Elokuvat leikataan,
otsikoidaan ja tarvittaessa tekstitetään iMoviella ja GarageBand on sovellus, jossa voidaan
raita kerrallaan tehdä bändisovituksia, testailla
livelooppeja tai jopa säveltää omaa musiikkia.

Oppijalla on oikeus digitaaliseen
osaamiseen

Mitä laitteilla on tehty tähän
mennessä?
Pahkamäen koulun nelosluokkalaiset Vilho,
Venla, Hanieh, Kelly, Iida ja Ilona kertovat, että
jokainen kirjoitti kirjeen itselleen tulevaisuuteen.
Lisäksi padilla on otettu kuvia ja niitä on käsitelty.
Hauska kotitehtävä oli sellainen, kun otettiin
kuva kotona jostain esineestä ja kuvaa muokattiin niin, että siitä tuli jokin eläin. Keynote-sovelluksella on myös aloitettu kuvataiteen portfolio.
ViLLE-tehtävien avulla on voinut harjoitella
matikan ja englannin kokeisiin. Tällä hetkellä työn
alla on myös kirjaesitelmä, joka peilataan jokainen vuorollaan omalta padilta älytaululle.
Ilmaristen koulun oppilaat ovat muun muassa
kuvanneet opetusvideoita. 4b-luokan Alina,
Ninni, Kerttu ja Anna kuvasivat luokassa voimisteluliikkeitä jumppamatolla. Kuvatut videoklipit
leikataan iMovie-sovelluksessa sopivaan
mittaan. Lopuksi lisätään vielä taustamusiikki.

”

Liedon digipolkua kehitetään parhaillaan vastaamaan Uudet lukutaidot-kehittämisohjelman tavoitteita, joissa korostetaan luovaa tuottamista, aktiivista
toimijuutta ja ajattelun taitojen kehittämistä. Henkilökohtaisella laitteella
tämä on huomattavasti helpompaa
kuin yhteiskäyttölaitteilla. Oppilaiden
tuotokset pysyvät paremmin tallessa
ja niiden työstäminen on mielekkäämpää, kun
iso osa ajasta ei mene laitteen hakemiseen,
palauttamiseen, sisään- ja uloskirjautumiseen
tai yllättäviin päivityksiin kesken työskentelyn.
Tässä muutamia esimerkkejä uusien lukutaitojen tavoitteista:

Vuosiluokilla 3–6 oppilas...
• ymmärtää käyttämiensä digitaalisten ympäristöjen käyttö- ja toimintalogiikkaa
• osaa noudattaa vaiheittaisia ohjeita toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä
• tuottaa ohjatusti jonkin luovan mediasisällön,
kuten animaation tai lyhytelokuvan
• osaa hyödyntää tuotoksissaan omia havaintoja, mittauksia tai antureita ja yhdistää
niihin robotiikkaa
• jalostaa olemassa olevia ratkaisuja harjoitellen toistuvaa ideointia, tekemistä, testaamista ja jatkokehittelyä
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• harjoittelee kymmensormijärjestelmää ja
sujuvaa tekstin tuottamista.

vasti kertoi pienillä videopätkillä lukemastaan
kirjasta, niin oli mukava huomata miten hauskoilla ja yllättävillä kuvauspaikoillakin on merkitystä vaikuttavuuteen. Padien tyhjät laatikot
oli hyödynnetty tuolla luokassa myös. Niistä oli
tehty sangen mainiot designhuoneet.

Lapset tutkijan asemassa
Sanna Saren on nelosten opettaja Pahkamäen
koulussa. Sannan mielestä padien kanssa työskentely on ollut alun haasteiden jälkeen tosi
kivaa, motivoivaa ja inspiroivaa. Lapset saavat
olla tutkijan asemassa ja luoda – toteuttaa
sellaista omaa visiotaan. Läksyksi on annettu
sellaisia tehtäviä, mistä lapset pystyvät itsenäisesti selviytymään kotona. Aluksi laitteen
lataamisestakin huolehdittiin kotona yllättävän
hyvin, mutta nyt kun laite on tutumpi, niin lataus
on joiltain unohtunut tai laite on jäänyt kotiin.
Siitä on tullut opiskeluväline muiden joukossa,
mikä kai on oikeastaan tarkoituskin. Sanna
on erityisesti nyt aluksi keskittynyt Keynoten
käyttöön ja käyttänyt jonkin verran aikaa sovelluksen ominaisuuksien tutkimiseen.
Henkilökohtaisen laitteen käytössä
on oppilaille hyvä jatkumo. Se ei ole
irrallinen juttu, vaan iPadin käyttöä
jatketaan nelosluokalta kutosen
loppuun saakka. Liedossa aktiivisesti
käytössä oleva sähköinen oppimisympäristö ViLLE on helppo avata omalla
laitteella ja työskennellä siinä pienempinä annoksina kokonaisen oppitunnin
sijaan. Eriyttäminen on ViLLEn avulla helppoa
molempiin suuntiin.

Padien kanssa työskentely on ollut tosi kivaa,
motivoivaa ja inspiroivaa.

Tytöt kertovat, että tämän lisäksi on kirjoitettu
tarinoita, tehty ViLLE-tehtäviä ja liikunnassa on
ollut selfiesuunnistusta.
Littoisten koulun nelosluokkalaiset Joona,
Mohamed, Hilde, Isabella ja Viia kertovat, että
padilla on tehty tehtäviä Bingelissä ja ViLLEssä,
ja ruotsin tunnilla pelattiin juuri Kahootia.
Eläinaiheista esitelmää laitteella on tehty myös
kotona. Monet oppilaat käyttivät lähteenä
Wikipediaa, mutta myös muualta netistä löytyi
tietoa. Esitysohjelmana käytettiin PowerPointia
ja sen käyttö sujui omalla padilla ihan yhtä hyvin
kuin edellisenä vuonna tietokoneella.
Loukinaisten koulussa on myös hankittu kustantajien digitehtävämateriaalia, jolloin padi toimii
sähköisenä tehtäväkirjana. Kirjavinkkaukseen
oli hyödynnetty koulutuksessa esiteltyä
Clips-sovellusta. Kun 4a-luokan Sarah luonte-

Littoisten koulussa opettava Johanna Rintala
lisää vielä, että henkilökohtainen padi on
helpottanut monia asioita. Voi antaa valinnanvaraa tehtäviin, monistaminen on vähentynyt
huomattavasti ja pikaisesti tarvittavan tiedon
hankkiminen helpompaa. Käsitöissä esimerkiksi
jotkut hakivat ihan omatoimisesti ohjeistuksia
virkkaamiseen ja näin pääsi itsenäisesti etenemään työssä odottelun sijaan. Itseohjautuvuus
ei olekaan pelkkä myytti.

Kuvat vasemmalta oikealle: Elsa Salminen kirjoittaa tarinaa. Iida Karppisen kuvataiteen portfolio Keynotella.
Isabella Kärkkäisen Keynote-animointia. Aino Marttisen
padilaatikosta tehty designkoti.
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Itsenäisyyspäivän
ohjelma Liedossa
ti 6.12.

LIETO-OPISTO

Kevään kursseille
ilmoittautuminen
alkaa

Klo 10

ITSENÄISYYSPÄIVÄN SANAJUMALAN
PALVELUS LIEDON KIRKOSSA
Itsenäisyyspäivänä liturgina Daniel Räsänen
ja kanttorina Tomi Satomaa

KEVÄÄLLÄ UUSIA KURSSEJA!
Netissä näet jo osan kevään 2023 kursseista. Kurssit näkyvät myös Turun Tienoon sivuilla to 22.12. Ilmoittautuminen alkaa su 11.12. klo 18.
Jos mahtuu, myös syksyllä alkaneisiin kursseihin voi ilmoittautua kevääksi – maksu on puolet kurssimaksusta.

SEPPELTEN LASKU SANKARIHAUDOILLA

Musiikin yksilöopetusta kevät 2023

Klo 11.15–12

KAHVITARJOILU KAUPUNGINTALOLLA

Klo 12

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA LIEDON
KAUPUNGINTALON VALTUUSTOSALISSA

180 € / 30 min / 13 krt
265 /45 min / 13 krt
Soita Heli-rehtorille ja kysy lisää: 046 923 0592

Lippufanfaari
Avaussoitto
Liedon soittokunta, Markus Länne
Kaupungin tervehdyssanat
Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Jukka
Taimisto

LOPPUSYKSYN KURSSEJA

110452 Huovutuspaja Tarvasjoki
Tarvasjoen koulu, Hämeen Härkätie 753
La ja su 26.–27.11. klo 10.00–15.15
30,00 € | Pia Laihonaho

Musiikkiesitys
Liedon soittokunta, johtaa Markus Länne

Opetellaan eri huovutustekniikkoja ja valmistetaan vapaavalintainen
tekstiili joko käyttöön tai koristeeksi, esim. taulu, hattu tai vaikka lapaset. Kurssi sopii vasta-alkajasta lähtien kaikille.

Juhlapuhe
Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna
Nenonen

810214 Joulun makuja

Tarinoita rintamalotista -esitys
Lottien omia kertomuksia komennusajalta,
sota-ajan laulujen siivittämänä.
Näyttelijä Tarja Matilainen ja pianisti Nina
Loimusalo.

Liedon kaupungintalo, Kirkkotie 13
To 1.12 klo 17.30–21.00
17,00 € | Elmeri Mäki
Suolaista ja makeaa. Mitä onkaan trendikäs joulun maku: västerbotten-piirakkaa, rapukimaraa, häränpaahtopaisti-leipiä kanelisiirapilla, lakritsi-punaviinipäärynöitä, omena-kanelileivos. Raaka-ainemaksu
10 €. Oma essu mukaan ja hyvät kengät.

Maamme
Juhlan juontaa kulttuuri- ja vapaa-aikalauta
kunnan jäsen Sari Tamminen.

110330 Joulukorttien ja joulukoristeiden paja
Liedon lukio, kuvataiteen luokka Opintie 1 D
La 3.12. klo 10.30–14.30 | 15,00 € | Sari Hiltunen

TERVETULOA!
Liedon kaupunki, Liedon seurakunta
Suuret kunniamerkit

KURSSIT JA ILMOITTAUTUMINEN:
uusi.opistopalvelut.fi/lieto

Liedon kaupungintalon valtuustosalissa ke 14.12. klo 18.00.
Vapaa pääsy, tervetuloa
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Musiikin yksilöopetuksen oppilaskonsertti
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HYVÄN MIELEN JOULUNAVAUS
Liedon torilla to 24.11. (Hanhenkaari 1).
Mika Ylitalo

Joulutori klo 17.30–19, lavaohjelma klo 18–18.30.

LASTEN ILOTULITUS
Keisvuoren mäeltä uuden vuoden aattona 31.12. klo 20.
Mostphotos

• Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Pilpola avaa
joulun
• Joulukuusen valojen sytytys
• Joulupukki tervehtii joulun odottajia
• Turun poliisilaulajat esiintyvät Satu Luukkosen johtamana
• Liedon Lujan tanssijoukkueiden joulutervehdys!
• Aura Companyn Jouluinen hyvänmielen sirkusshow!
• Karva-Kavereiden koirat ilahduttamassa
• POP-pankki tarjoaa glögiä, jakajina Liedon Eränkävijät
Juontajana kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
jäsen Sari Tamminen.

Ilotulitus näkyy laajasti keskustan alueella, paras näkyvyys on kaupungintalon puiston alueella. Pysäköinti tarvittaessa kaupungintalon
parkkipaikalla. Jätäthän omat raketit kotiin.
Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme hyvää uutta vuotta 2023!

Tervetuloa!

Liedon Lämpö Oy ja Liedon Vesi

Mostphotos

TOIMINTAKESKUKSEN
PERINTEISET JOULUMYYJÄISET
13.12. klo 13–17.30 Toimintakeskuksessa,
Vanha Tyllintie 1B, 21420 Lieto.

TOMI PALDANIUKSEN
JOULUINEN KITARAKONSERTTI

Myynnissä toimintakeskuksen asiakkaiden tekemiä jouluisia
tuotteita. Kahvilassa myytävänä makkaraa, glögiä ja piparkakkuja.

Ti 13.12. klo 18 Liedon kaupungintalolla (Kirkkotie 13).

Sisätiloissa käytämme maskia, tulethan paikalle vain oireettomana, kiitos huomaavaisuudestasi!

Tervetuloa viihtymään! Konsertti on ilmainen.

Tervetuloa toivottavat toimintakeskuksen tontut!

JOULUDISCO
To 1.12.klo 10–11 Ruskan liikuntatilassa.
Sinä seniori-ikäinen, tule pyörähtelemään ikivihreiden tahdissa tai vain
kuuntelemaan hyvää musiikkia. Glögi- ja piparitarjoilu.

KIERRÄTYSKESKUS KISÄLLIN
PERINTEISET JOULUMYYJÄISET
Ti 13.12. klo 9–18.
Tule nauttimaan kupponen glögiä sekä tekemään edullisia ja
ekologisia jouluostoksia Kisälliin! Meiltä löydät esimerkiksi kierrätysmateriaaleista valmistetut Again-malliston uniikit tuotteet.
Saatat myös törmätä joulupukkiin myymälässä klo 16–17.

NUORISOTILOJEN JOULUETKOT
Nuorisotiloilla vietetään pikkujouluja!
Ma 19.12. City-nuokkari (Kirkkotie 11)
5.–6.-luokkalaiset: klo 14.30–16
Yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret: klo 17–20

Teollisuuskuja 2A, Lieto, (02) 4873 3392

Ellinoora Jalonen

Ti 20.12. Ilmarinen (Pahkalaukkaantie 1)
5.–6.-luokkalaiset): klo 14.30–16
Yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret: klo 17–20
Ke 21.12. Tarvasjoen nuorisotila (Hämeen härkätie 753)
Yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret: klo 17–20

NUORISOPALVELUIDEN JOULUKALENTERI
Päivän luukku avautuu @liedonnuoret Instagramissa! Luukuista aukeaa
mm. visailuja, arvoituksia ja jouluista tekemistä!

16

Lietonen | Marraskuu 2022

