
Liikunnan 
kesäesite 

2022 





 





Yleisömelonta Pieksämäen Kanoottiseuran järjestämänä 

Torstaisin 2.6. – 11.8.22 klo 18 – 20. Maksuton. 

Vesiurheiluseurojen tukikohdassa Pieksänjärven rannassa.  

Mahdollisuus kokeilla ohjattuna melontaa ja tutustua melon-
tavälineisiin.  Myös kanoottien ym. välineiden vuokrausmah-
dollisuus, p. 040 503 8324.  

 

Lisätietoa retkistä ja muusta toiminnasta 
www.kanoottiseura.fi 

 

 

 

http://www.kanoottiseura.fi


Pieksämäen Palloilijat / Pesis 
Pesispuulaaki LA 27.8.2022 Hiekanpää tekonurmi  

n. klo 10-15. Ilmoittautumiset 10.8. mennessä   
Juuso Suhonen +358400827795                               
juuso_suhonen@hotmail.com 

Kuva: Niko Liljalahti 

mailto:juuso_suhonen@hotmail.com


http://vedenjakajareitisto.fi/maastotriathlon 



 

 

 



SaPa on the Beach  

Savon Pallo järjestää lauantaina 9.7.2022 kaikille avoimen 
beachfutisturnauksen. Pelit pelataan komean Pieksäjärven 
rannalla Pieksämäen keskustan kupeessa.  

 

Yksi sarja kaikille, ei rajoituksia. 

Peliaika on 2x10 minuuttia. 

Pelaajia kentällä 1+4. 

 

Tapahtuma-alueella on mu-
siikkia, kahvila, uintimahdol-
lisuus, pukuhuoneet jäähal-
lilla. 

 

 

Tervetuloa kesän raikkaim-
paan harrastetapahtumaan 
Pieksämäellä. Tänne kan-
nattaa tulla kauempaakin. 
Lisätietoja www. savonpal-
lo .com ja SaPan facebookis-
ta. 



 

Virtasalmen Urheilijat 

 

Perhejalkapalloa Virtasalmen 
urheilukentällä tiistaisin klo 
18. Mukaan voi tulla lapset ja 
aikuiset. Maksutonta pelai-
lua. Toiminta kesäkuun alusta 
elokuun alkuun.  

 

Järjestämme myös fris-
beegolfkisat paikallisella 
radallamme, mutta päivä-
määrää ei ole vielä lyöty 
lukkoon. 

 





Bujinkan Shinden Dojo Pieksämäki 

Bujinkan Budo Taijutsu on japanilainen 
taistelulaji, jonka juuret ovat yhdeksässä 
vanhassa japanilaisessa taistelukoulussa. 
Harjoituksissa opetellaan aseetonta tais-
telua ja erilaisten aseitten käyttöä. Taijut-
su (eli kehon käytön taito) on kaiken liik-
kumisen perusta, joten harjoittelu aloite-
taan aseettomana. 

Pieksämäellä opetetaan Bujinkan Shin-
den Dojon alaisuudessa Soke Masaaki 
Hatsumin Bujinkan Budo Taijutsua.  

Shinden dojo aloitti toimintansa Pieksämäellä vuonna 2002 ja tänä vuonna on juhla-
vuosi. Pieksämäellä dojo on toiminut hiljaiselossa pienellä sitkeällä porukalla. Opetta-
jat ovat ahkerasti pitäneet yllä lajin osaamista, ja käyneet hakemassa oppia Japanista 
asti. 

Bujinkan Shinden Dojo järjestää Suomessa korkeatasoisia leirejä, jossa käy ulkomaa-
laisiakin harjoittelijoitakin. Shinden dojolla on aktiivinen ja lämminhenkinen yhteisö. 

 

Bujinkan Shinden Dojo Pieksämäki järjestää kesäkuussa peruskurssin 
7.6.2022 klo 19:00 - 21:00 uimahallin yläsalissa. Mukaan voi tulla myöhem-
minkin, ottakaa tarvittaessa yhteyttä. Peruskurssin hinta on 60€ (sis. puol-
vuotismaksun). Ikäraja on 15-vuotta. 

 

Harjoituksia Pieksämäellä: 

- TI 19:00 - 21:00 Uimahallin yläsali 

- PE 19:00 - 21:00 Uimahallin yläsali 
(kesällä tämä vuoro on ulkona uimahallin 
läheisyydessä) 

 

Yhteystiedot: 

jonikolehmainen@hotmail.com 

https://www.shinden.fi/ 

mailto:jonikolehmainen@hotmail.com
https://www.shinden.fi/




Pieksämäen Veikkojen yleisurheilukoulu 
Pieksämäen keskuskentällä keskiviikkoisin 
klo 17.00-18.30. 15.6.2022 alkaen.  

 

Mukaan mahtuu 20 ensin ilmoittautu-
nutta v. 2010-2015 syntynyttä lasta/ nuor-
ta. (Enää muutama paikka vapaana) Mu-
kaan pääsee Pieksämäen Veikkojen jäsen-
maksulla 20€/hlö tai 50€/perhe.  

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset                   
pive@pieksamaenveikot.fi 
 

 

mailto:pive@pieksamaenveikot.fi


Kaikille avoimet viikkokisat   

keskuskentällä 

 

Keskiviikkona 6.7. klo 17.00 Ilmoittautu-
minen klo 16.30 kisapaikalla. Sarjoja 5-15 
vuotiaille. Lajeina:  Juoksu 40m-100m, 
pallonheitto/kuula 

 

Keskiviikkona 3.8. 17.00 Ilmoittautumi-
nen klo 16.30 kisapaikalla. Sarjoja 5-15 
vuotiaille. Lajeina: Juoksu 200m-800m ja 
pituushyppy 



 

 

 

Sport Pieksämäki 

https://sport.pieksamaki.fi 

 

 SportPieksamaki 

 sportpieksamaki 

 


