RÖYKÄN – LEPPÄLAMMEN
NUORISOSEURA

KERHOT
Syksy 2020

Tapiola, Kölinmäentie 15, Röykkä, Leppälampi

viikot 36-49

AIKA
Maanantai:
17:00 – 18.00
18.00- 18.45
19.30 - 20.30

Tiistai:

IKÄ

kouluikäiset
3-6v
ei ikärajaa

09:00- 11:30
17.30-18.30

ei ikärajaa
kouluikäiset

18.30-19.30
20.15 – 21.00*

kouluikäiset
miehet

Keskiviikko:

12.00-14.30,pariton vko aikuiset
17.30-20.00,parill vko
aikuiset

Sunnuntai:

16:00 - 18:00
19.00 – 20.30

aikuiset
aikuiset

KERHO / OHJAAJA

Sirkus/ Taitosirkus Taija/S
Naperosirkus/ Taitosirkus Taija/S
Naisten kuntojumppa/ Maisa

Leikkitupa/ Marja /K
Kepparikerho/ks kerhokuvaus/S
(+lyhyt vkl-kurssi 26-27.9.2020)
TaitavatTenavat Pirjo/Taina/MV
Miesten kuntopiiri/ohjaaja avoin/S

Punonta/Ulla /Taina/K
Punonta/Ulla/Taina/K

Lentopallo Röykän koulu/Kimmo
Aikuisten näytelmäkerho

Ilmoittautuminen ennakkoon: taina.mahkonen@kolumbus.fi
(HUOM sirkuskerhoissa minimi 12 osallistujaa , että toteutuu, ilmoittaudu pian)
Ilmoita osallistujan koko nimi, syntymäaika ja molempien huoltajien nimet, puhelinnumerot ja
kotiosoitteet. Ensimmäisellä kerhokerralla vanhempien läsnäolo VÄLTTÄMÄTÖN!
Hinnat:
Hinnat: Sirkuskerho koululaiset 100 euro lukuvuosi, Naperosirkus 70eur lukukausi
Muut kerhot 30euro lukukausi seuran jäsenille, muilta 40eur
Kädentaitokerhoissa tarvikemaksu
Keppariviikonloppukurssi erikseen 30euro jäseniltä, muilta 40eur /(viikoloppukurssista
kepparikerholaisilta ei erillistä maksua)
Maksukuitit kerätään kaikilta toisella kerhokerralla
Lisätietoja Taina Mahkonen 0500470301

Jäsenmaksut v.2020: lapset 10 €, aikuiset 20 €, perhe 60 €, tukimaksun summa vapaa
Tiedotamme mahdollisista muutoksista, muista kerhoista sekä muusta tulevasta toiminnasta
Nurmijärven Uutisten yhdistystoimintapalstalla ja FB-sivulla: Röykän-Leppälammen Nuorisoseura.
Kerhot eivät kokoonnu syyslomaviikolla
Seurantalo Tapiolaa vuokrataan juhlien, kokousten ym. tilaisuuksien järjestämiseen lisätietoja /
varaukset: Valo Aatrokoski, puh 050 366 3362 valo.aatrokoski@elisanet.fi

KERHOKUVAUKSIA
Sirkus-kerhot Taitosirkuksen järjestämä sirkuskerho ala- ja yläasteikäisille. Napero-Sirkus 3-6
vuotiaille.Sirkuksen temput, hypyt, akrobatia tulevat tutuiksi. Ohjaaja Taija

Naisten kuntojumppa Varusteena: rento asu, sisälenkkarit / tossut, jumppa-alusta ja juomapullo. (S)
Jumpataan ryhmän toiveiden mukaisesti. Ohjaaja Maisa
Leikkitupa Perhekerhotyyppinen lasten ja aikuisten kohtauspaikka. Päivää voidaan siirtää tarpeen
mukaan kerholaisille sopivammaksi. Kerho kokoontuu alhaalla kahviossa ja /tai ulkona.
Ohjaajana Marja
Kepparikerho Kepparikerhossa on monta osiota. Tiistaisin on vapaata harjoittelua salissa aikuisen
valvonnassa, varusteiden tekoa, keppareiden korjaamista, esteiden rakentamista (Taina, Sari, Kiia ja
Jokke. Lisäksi on tekniikkatunteja läheisellä hevostallilla erikseen sovittuina päivinä Equstom/Sanna.

Keppari-viikonloppukurssi, info-ilta 8.9.2020 ja 26-27.9.2020. Tehdään keppari ommellen. Oma
ompelukone ja tarvikkeet kerrotaan info-illassa. Jos ompelukonetaidot ei kurssilaisella riitä, oma
avustaja kannattaa ottaa mukaan. Kurssi sisältyy kepparikerhoon. Jos tulet vain viikonloppukurssille
hinnat 30 euro jäsen, ei jäsen 40 eur. Lisätiedot Taina 0500470301

Taitavat Tenavat on 6v ylöspäin tarkoitettu kädentaitokerho. Askartelua eri materiaaleista sekä
ulkoilua. Varusteena: askartelunkestävät vaatteet, kassi, sisätossut, vesipullo. Materiaalimaksu peritään
ostetuista tarvikkeista, pääsääntöisesti käytämme kierrätysmateriaalia. Kokoonnumme Mini-Vintissä
(MV). Ohjaajat Pirjo ja Taina

*Peli- sportti Sisä- ja ulkopelejä, keväällä ja syksyllä ulkopelejä ja katsaus yleisurheiluun.. Kerho ollut
tauolla. Järjestetään, jos joku vanhemmista tai isosisaruksista löytyy vetäjäksi ja vastuuhenkilöksi (S)

*MiestenKuntopiiri Nyt miehet kuntoa kohentamaan! Lämmittely esim. kevyesti pelaillen, sitten kunnon
lihastreeni, (kuntopiiri tyyppisesti), lopuksi hyvät venyttelyt. Rohkeasti mukaan, jokainen tekee oman
kunnon mukaan! (Löytyykö vetäjä tästä ryhmästä).

Punonta-kerho Kahvipussien muodonmuutos kahdessa ryhmässä. Kokoontuu kahviossa . Ohjaajat Ulla ja
Taina

Lentopallo: Harraste lentopalloa aikuisille, kunnon peliä, hyvässä hengessä. Sopii niin miehille kun
naisillekin. Ohjaaja Kimmo

Näytelmäkerho: Iloiseen näyttelijäporukkaan kaivataan uusia ihmisiä mukaan. Tule treenaamaan
esiintymisvarmuutesi kuntoon.

Toimintamme kaipaa kipeästi vanhempien apua vetäjinä, sijaisina, apuohjaajina.* tähdellä merkityt
alkavat kun löytyy vetäjä ryhmälle. Helppo tapa tehdä käytännön nuorisotyötä.

Tule mukaan, lisätietoa Tainalta 050 047 0301.

