
Leikkikenttätoiminta
Ma 13.6.-25.7. klo 10-12
Toimintapuistossa

Leikkikenttätoiminta kokoontuu maanantaisin klo 10-12 
toimintapuistossa ja on tarkoitettu 5-10-vuotiaille. Se sisältää 
erilaisia ulkoleikkejä ja pelejä sekä askartelua, maalausta ja kirjojen 
lukemista. Ota mukaan omat eväät, juomapullo ja aurinkorasva 
tarvittaessa. Toiminta pyritään järjestämään ulkona säästä 
riippumatta. Lapsilla tulee olla sään mukainen vaatetus. Tarvittaessa 
siirtyminen nuorisotalolle. Toiminta on 4H-jäsenille ilmainen, muilta 
35€ materiaalimaksu koko toiminta-ajalta. Leikkikentälle ei tarvitse 
etukäteen ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tapahtuu paikan 
päällä.

KYYJÄRVEN 
KESÄKALENTERI
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Ruokakoulu 
ma-pe 6.-10.6.2022 klo 9-15
Nopolan koulun kotitalousluokassa

Ruokakoulu 8-12-vuotiaille. Ruokakoulu on ruokaan liittyvää tekemistä, kokemuksia ja 
elämyksiä sekä liikuntatuokioita. Lapsille tarjotaan mahdollisuus kokea RUOKAILOA 
kaikin aistein ja nauttia liikunnan riemusta. 

Jokaiseen leiripäivään kuuluu lasten itsensä valmistama aamiainen, lounas ja välipala, 
liikuntaa sekä oppimistuokioita hyvän ravinnon ja liikunnan merkityksestä. 

Leiriviikon hinta on 70e/lapsi, jäseniltä 60e/lapsi ja 50e/sisar.
Ilmoittautumiset Sallalle 27.5. mennessä p. 040 565 3617. Ilmoita lapsen nimi, ruoka- 
aineallergiat, mahd. lääkkeet ja Ruokakoulu-paidan koko.

 Ohjeet ilmoittautumisiin löytyy kunkin toiminnon yhteydestä. Mikäli ette ole vielä 4H-jäseniä, niin nyt 
on oiva tilaisuus liittyä. Yksilömaksu 35€ ja perhemaksu 70€. https://liity.4h.fi/.

Pidätämme oikeudet muutoksiin kesäkalenterin osalta.
Lisätietoja Salla: 040 565 3617 tai Essi: 044 059 6621.

Yleisleiri
ma-pe 27.6.-1.7.2022 klo 9-15
Kyyjärven nuorisotalolla

Yleisleiri 7-12-vuotiaille. Viiden päivän mittainen päiväleiri järjestetään Nuopparilla ja sen 
lähiympäristössä. Mukana  mukavaa ja monipuolista liikuntaa, leikkiä ja pelaamista. Hinta koko 
leiriltä 20€/lapsi. Tarjoamme lounaan ja välipalan. Ilmoittautumiset Sallalle 20.6. mennessä p. 040 
565 3617, 22.6. mennessä. Ilmoita lapsen nimi, ruoka-aineallergiat ja mahd. lääkkeet

Päiväleiri
ke 6.7.2022 klo 10-15
Kyyjärven nuorisotalolla

Päiväleiri 7-12 -vuotiaille yhteistyössä Saarijärven seurakunnan kanssa. Päiväleiri järjestetään 
Nuopparilla ja sen lähiympäristössä. Mukana  mukavaa ja monipuolista tekemistä, kuten askartelua, 
leikkiä ja pelaamista. Tarjoamme lounaan. Hinta 5€. Ilmoittautumiset 9.5.-13.6. osoitteessa: 
saarijarvenseurakunta.fi/tule-mukaan/ilmoittautuminen 

Jalkapallokerho
Ti 14.6.-26.7. klo 10-11.30
Toimintapuistossa

Jalkapallokerho on tarkoitettu 6-12-vuotiaille lapsille. Kerhossa 
pelataan jalkapalloa ja lasten toiveiden mukaan myös muita leikkejä 
ja pelejä. Kerho kokoontuu kerran viikossa tiistaisin 1,5h klo 10-
11.30 toimintapuistossa (sateella nuorisotalolla). Oma juomapullo 
mukaan. Kerho on jäsenille ilmainen, muilta 35€ osallistumismaksu 
koko kesältä. Ilmoittautumiset Sallalle 7.6. mennessä p. 040 565 
3617.

https://www.saarijarvenseurakunta.fi/tule-mukaan/ilmoittautuminen

