KOUVOLA, KESÄHARRASTUKSET
Seuran nimi

Kesätoiminnon
nimi

Ajankohta

Tarkempi kuvaus

Kymenlaakson Liikunta ry

SporttiActionliikuntaleiri

7.6.11.6.2021

Monipuolinen
matalankynnyksen liikuntaleiri
alakouluikäisille

www.kymli.fi

14.6.23.6.2021

Ohjattua ja aktiivista
kerhotoimintaa kesälomalle.
Joka päivä kokeillaan kahta eri
lajia. Voit valita, minä päivinä
osallistut kerhoon.

www.kymli.fi

Maantaina ja keskiviikkona klo
17.30-18.30
Tiistaina klo 17:00-18:00, 4-5vuotiaat

Kouvolan
keskusurheil
kouvolanurheilij ukenttä,
at.sporttisaitti.c sumulaakson
om
katu 3

Kymenlaakson Liikunta ry

ActiveSummerkerho

Kouvolan Urheilijat ry

Alkaen 31.5
manantaina
ja jatkuen
elokuun
puoleenvälii
Yleisurheilukoulut n.

Black Diamond Cheerleaders Summer Cheer
ry
Camp

Black Diamond Cheerleaders
järjestää elokuussa kaikille
avoimen cheerleadingleirin.
2.-3.8.2021 Kesäleirille voi ilmoittautua
Klo 9-17
kaikki lajista kiinnostuneet,
molempina kilpailemisesta haaveilevat ja
päivinä
huipulle tähtäävät.

Ilmoittautumin
en
Paikka

Hinta

Yhteystiedot

Lisätiedot

Kouvola

130 € (120€)

www.kymli.fi.
petteri.makela@ Ilmoittautuminen päättyy
kymli.fi
20.5.

Kouvola

25 €/ päivä

petteri.makela@
kymli.fi
www.kymli.fi

4-5-vuotiaat
65 euroa ja 6
vuotta ja
Anne-Mari
vanhemmat 75 Vakkari,
euroa kesä.
0451336288

Ilmoittautumin
en 21.7.
mennessä
osoitteessa:
https://www.b
Huhtikuun
dc.fi/bdcajan 99€ ja
summer-cheer- Timanttihalli, Huhtikuun
camp/
Valkeala
jälkeen 119€

info.bdcheer@g
mail.com

Leirin hintaan sisältyy
leiripaita, ohjaus,
ruokailut,
tapaturmavakuutus ja
jokaiselle ryhmälle
räätälöity leiripäivän
ohjelma.

KoskiGolf

KooKoo juniorit

Korian Ponsi Ry

14.6.-16.6.
Kellon aika
joka päivä
klo 9-14

Golfkoulu on tarkoitettu
kaikenikäisille lapsille.
Golfkoulussa liikutaan
monipuolisesti ja tutustutaan
samalla golfiiin hauskalla ja
innostavalla tavalla. Aiempaa
kokemusta golfista tai omia
golfvälineitä ei tarvita!

Pokli Six leiri

29.7-1.8
2021

Jääkiekon pelileiri.
Ilmoittautuneista muodostetaan
6 joukkuetta NHL joukkueiden
nimillä, ja ne pelaavat leirin
aikana turnauksen toisiaan
vastaan. Tarkoitettu 2014-2012
syntyneille. leirille mahtuu 72
lasta. SJL pelipassi täytyy olla
maksettuna (sisältää
vakuutuksen)

Lentiskerho

Kerhossa pelataan, pallotellaan,
leikitään ja kisaillaan yhdessä
kavereiden kanssa.
Maanantaisin Kallioniemen
rantakentällä ja torstaisin
Napanrinteen Beach-kentällä klo
13:00-14:30.
Mukaan tarvitset sopivan
liikuntavarustuksen, lenkkarit ja
7.6-5.8.2021 juomapullon vedellä täytettynä.

Golfkoulu

Ilmoittautumise
t osoitteeseen
toimisto@koski
golf.fi.
Ilmoittautumin
en
keskiviikkoon
9.6. mennessä.

KoskiGolf,
Eerolanväylä
126, 45700
Kuusankoski

https://kookooj
uniorit.fi/lomak
e/2139/ilmoitta
utuminen-pokli- Lumon
six-leirille
Areena

Korian Ponnen
kotisivujen
kautta
(www.koriapon
si.com)
kesäkuun
alkuun
mennessä

50€, sisältää
lounaan
jokaisena
leiripäivänä

Koskigof,
toimisto@koskig
olf.fi/juniorit@ko
skigolf.fi, puhelin:
020 742 9820

220€

Hinta sisältää
valmennuksen, lounaat,
välipalat, leirin T-paita,
oheisharjoitusväline
(tasapainolauta), sekä
harri.setala@pokl joukkueen pelipaidan
i.fi
omaksi.

Korialla
Kallioniemen
hiekkakenttä
ja
Napanrintee
n Beachkenttä
60 €

Marke Heijala
puh. 0407086694
marke.heijala@g
mail.com

Järjestämme kesäkauden
taitoluisteluharjoituksia eri
ikäisille luistelijoille. Tervetuloa
mukaan.

Kouvolan Taitoluistelu

Valkealan Kajo yleisurheilu

taitoluisteluharjoit
uksia
1.6-12.6.

Ilmoittautumiset ja hinnat:
https://kouvola
https://kouvolantaitoluistelu.sp ntaitoluistelu.sp Kuusankoske
orttisaitti.com/
orttisaitti.com/ n jäähalli

laura.moisio@gm
ail.com

6.5.(kesäkausi
jatkuu
elokuun
Yleisurheiluharjoit loppuun
ukset
asti)

Valkealan Kajon
nuorisotoiminnan
yleisurheiluharjoitukset ovat
liikunnan perustaitoja, kuten
juoksemista, hyppäämistä ja
heittämistä sekä yleensä
yleisurheilutaitoja kehittävää
harrastustoimintaa 13-vuotiaille
ja nuoremmille lapsille.
Säännöllisissä ja suunnitelluissa
harjoituksissa liikunnan
perustaitojen lisäksi lapsille ja
nuorille opetetaan monia
elämässä tarvittavia tunne- ja
vuorovaikutustaitoja. Tule
mukaan kivaan harrastukseen!

Tiina Jyrkiäinen,
tjyrkiainen@hot
mail.com, puh.
050 536 7676

Osoitteessa:
https://www.va
lkealankajo.fi/yl
eisurheilu/ryhm Valkealan
at/nuorisotoimi urheilukentt
nta/
ä

Valkealan Kajo ry

Kouvolan Jalkapallo ry

Nuorisotoiminnan 6.5.yleisurheiluryhmät 5.9.2021

Valkealan Kajon
nuorisotoiminnan
yleisurheiluharjoitukset ovat
liikunnan perustaitoja, kuten
juoksemista, hyppäämistä ja
heittämistä sekä yleensä
yleisurheilutaitoja kehittävää
harrastustoimintaa 13-vuotiaille
ja nuoremmille lapsille.

http://valkeala
nkajo.fi/yleisur Valkealan
60-100 €
heilu/ryhmat/n urheilukentt ryhmästä
uorisotoiminta/ ä
riippuen

Useita ryhmiä jakautuen
syntymävuoden mukaan.
Tiina Jyrkiäinen, Lisätietoja ryhmistä
tjyrkiainen@hot www.valkealankajo.fi/ylei
mail.com, puh. surheilu/ryhmat/nuorisot
050 536 7676
oiminta/

Tykkimäki
Pallokerhot

Pallokerhot pyörivät ympäri
Kouvolaa. Kaikille on vapaa
pääsy.
Osallistumismaksu 25€ / kk,
sisältää ohjauksen ja
vakuutuksen.
Toimintaa on mahdollisuus
kokeilla ensimmäinen kerta
ilmaiseksi.
Pallokerhot ovat osa KJP:n
arvoja tarjoamalla laadukasta
toimintaa jalkapallon parissa
kaikille koko Kouvolan alueella.

Kotisivujen
kautta jatkuva
ilmoittautumin
en
(kouvolanjalkap
allo.fi)

Koria,
Kouvola,
Kuusankoski,
Myllykoski ja
Valkeala
25€/kk

kari.jaakkola@ko
uvolanjalkapallo.f 0405846578 /Kari
i
Jaakkola

kotisivujen
kautta jatkuva
ilmoittautumin
en
(kouvolanjalkap
allo.fi)

Inkeroinen,
Kausala,
Koria,
Kuusankoski,
Myllykoski,
Valkeala
20€/kausi

kari.jaakkola@ko
uvolanjalkapallo.f 0405846578 / Kari
i
Jaakkola

17.5.30.9.2021

Tyttöjen oma matalankynnyksen
futiskerho

Kouvolan Jalkapallo ry

Futis Kuuluu
Kaikille -tyttöjen
pallokerho

17.5.30.9.2021

Ilmoita nyt lapsesi mukaan
iloisen harrastuksen pariin
Kouvolan Jalkapallon
pallokerhoon. Kustannus on vain
20€ / vuosi, jolla katamme
lasten vakuutukset.

Pallokerhot pyörivät ympäri
Kouvolaa. Kaikille on vapaa
pääsy.
Osallistumismaksu 25€ / kk,
sisältää ohjauksen ja
vakuutuksen.
Toimintaa on mahdollisuus
kokeilla ensimmäinen kerta
ilmaiseksi.

Kouvolan Jalkapallo ry

Tykkimäki
Pallokerhot

17.5.30.9.2021

Elimäki,
Inkeroinen,
Kausala,
Koria,
Kouvola,
Kuusankoski
ja Valkeala 25€/kk

kari.jaakkola@ko
uvolanjalkapallo.f 0405846578 / Kari
i
Jaakkola

Kotisivujen
kautta
(kouvolanjalkap
allo.fi)
Lassilanpelto 25€/kk

kari.jaakkola@ko
uvolanjalkapallo.f 0405846578 / Kari
i
Jaakkola

Jatkuva
ilmoittautumin
Pallokerhot ovat osa KJP:n
en kotisivujen
arvoja tarjoamalla laadukasta
kautta
toimintaa jalkapallon parissa
(kouvolanjalkap
kaikille koko Kouvolan alueella. allo.fi)

Soveltavan jalkapallon kerho
erityislapsille.

Kouvolan Jalkapallo ry

Soveltavan
jalkapallon kerho

7.6.3.9.2021

Alakoululaisille Lassilanpellolla
maanantaisin klo 18:30-19:30
Yläkoululaisille Lassilanpellolla
tiistaisin klo 14:30-15:30

Kouvolan Jalkapallo ry

Perhefutis

7.6.30.9.2021

Perhefutis on lapsen ja
vanhemman yhteinen, suosittu
harrastus, jossa nautitaan
liikunnasta monipuolisesti ja
turvallisesti ilman
suorituspaineita. Toiminta on
yhteistä oppimista ja
oivaltamista kiireettömässä
ilmapiirissä. Lapselle toiminta
tarjoaa aikuisen jakamattoman
huomion. Vanhemmalle
Perhefutis on mahdollisuus
rentoutua arjen kiireen keskellä
yhteisen tekemisen parissa.
Valtakunnallinen Perhefutistoiminta on osa Palloliiton
Volkswagenyhteistyökumppanuutta.

Kotisivujen
kautta
(kouvolanjalkap
allo.fi)

Koria,
Kouvola,
Kuusankoski,
Myllykoski ja
Valkeala
25€/kk

MYPA järjestää seuralegenda
Tomi Räikkösen nimeä kantavan
futisleirin vuosina 2008-2014
syntyneille lapsille ma-ti 21.22.6.2021 klo 9-15.

MYPA ry

Tomi Räikkösen
futisleiri

21.22.6.2021

Leiri on tarkoitettu kaikille
jalkapallosta kiinnostuneille,
eikä aiempaa harrastustaustaa
tarvita. Leiriläiset tullaan
jakamaan iän ja taitotason
mukaan ryhmiin niin, että kaikki
pääsevät nauttimaan
jalkapallosta.

http://mypa.fi/j
uniorit/tomiraikkosenKSOY
futisleiri-21Stadion,
2262021
Myllykoski

kari.jaakkola@ko
uvolanjalkapallo.f 0405846578 / Kari
i
Jaakkola

Leirin hinta (sis. 2 päivää
ohjattua toimintaa,
leiripaidan sekä ruokailut
molempina päivinä):
- 55€, jos
ilmoittautuminen
15.5.2021 mennessä
- 70€, jos
santeri.susiluoto ilmoittautuminen
@mypa.fi
15.5.2021 jälkeen

Tenniksen pallokoulu 5-12vuotiaille.

7.-11.6. klo Tervetuloa kivan harrastuksen
10.00-11.30 pariin!
Ohjattua beach volleytä
kouluikäisille. Harjoitellaan
beach volleyn perustekniikoita
ja pelataan biitsiä. Kaikille lajista
kiinnostuneille. Harjoitusajat
Junioreiden beach
ilmoitetaan KoLe-57
Kouvolan Lentopalloilijat -57 volley
facebookissa ja kole.fi.
Kouvolan Tennisseura

Tenniskoulu

puhelimitse 050
0918
438/Pekka
Salminen tai spostitse kots.te
nnis@gmail.co
m.

Sarkolan
ulkotenniske
ntät
Kouvolassa,
osoite
Tervalepänti
e3
50€

Mukaan tarvitset
ulkoiluvaatteet,
kots.tennis@gma urheilukengät ja
il.com
juomapullon.

Käyrälamme
n beach
volley kentät Ilmainen

+358 50 3600669
Miamari
Korpelainen

