RÖYKÄN – LEPPÄLAMMEN
NUORISOSEURA

KERHOT
Syksy 2021
Kevät 2022

Tapiola, Kölinmäentie 15, Röykkä, Leppälampi

AIKA
Tiistai:

17:00 – 18.00
18.00 - 18.40

Keskiviikko:

12.00-14.30,pariton vko
17.30-20.00,parill vko
17.30-18.30
17.30-18.30
Torstai:
9.30-11.00
17.30-18.30

Sunnuntai:

17:00 - 19:00
19.00 – 20.30

IKÄ

KERHO / OHJAAJA

kouluikäiset
3-6v

Sirkuskoulu/ Taitosirkus Taija/S
Naperosirkus/ Taitosirkus Taija/S

aikuiset
aikuiset
aikuiset
5v ylöspäin

Punonta/Ulla /Taina/K
Punonta/Ulla/Taina/K
Naisten jumppa/Maisa/S
TaitavatTenavat/Pirjo ja Taina/MV

ei ikärajaa
6v ylöspäin

aikuiset
aikuiset

Taaperotreffit/Marja/ K
Kepparikerho/Paula/

Lentopallo(Uotilan koulu)/Kimmo
Aikuisten näytelmäkerho

Ilmoittautuminen ENNAKKOON sähköpostiin: rl.nuorisoseura@gmail.com
Ilmoita kerho, osallistujan koko nimi, syntymäaika ja molempien huoltajien nimet, puhelinnumerot
ja kotiosoitteet

Ensimmäisellä kerhokerralla vanhemman läsnäolo VÄLTTÄMÄTÖN! Lasta ei jätetä kerhoon
tapaamatta paikalla olevaa henkilökuntaa.
Lisätietoja: Taina Mahkonen 0500 470 301
Kerhomaksut: Röykän-Leppälammen Nuorisoseuran JÄSEN:
Lukukausimaksu 30 eur, maksu syys- ja kevätlukukaudelta erikseen
Kerhomaksut EI JÄSEN
Lukukausimaksu 40 eur, maksu syys- ja kevätlukukaudelta erikseen
Sirkuskoulu 100 eur yhteensä syys- ja kevätkaudelta
Naperosirkus 70 eur lukukausi yht 140 eur
Jäsenmaksut v.2021: 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.
Seurantalo Tapiolaa vuokrataan juhlien, kokousten ym. tilaisuuksien järjestämiseen lisätietoja /
varaukset: Valo Aatrokoski, puh 050 366 3362 valo.aatrokoski@elisanet.fi (myös jäsenasiat)

KERHOKUVAUKSIA
Mahdolliset koronarajoitukset otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Tilanteet voivat muuttua
nopeasti ja nopeea tiedoittamista varten on yhteystietojen oltava ajantasalla koko ajan.
Ensimmäisellä kerralla vaadimme allekirjoitetun yhteystietolomakkeen. Toivomme, että tulostat
sen ja täytät ja annat ohjaajalle ensimmäisellä kerhokerralla.
Kaikki käyvät pesemässä kädet AINA ennen kerhoa ja käyttävät käsidesiä. Ilmoita lapsen
poissaolosta ohjaajalle tekstarilla, emme pysty kerhon alussa vastaamaan puhelimeen.
Ryhmän nopeaa tiedoittamista varten teemme myös WhatsApp ryhmän.
Kerholaskut lähetetään sähköpostilla ja maksukuitti toimitetaan ohjaajalle paperisena.
Syyslukukausi viikot 35-48,viikolla 42 ei kerhoja
Kevätlukukausi viikot 3-18, viikolla 8 ei kerhoja

Sirkus-kerhot Taitosirkuksen järjestämä sirkuskerhot. Sirkuksen temput, hypyt, akrobatia tulevat
tutuksi. Napero-sirkus 3-6 vuotiaille. Sirkuskoulu ala- ja yläasteikäisille. Varusteena mukavat vaatteet,
sisäpelikengät ja vesipullo (S)

Naisten kuntojumppa Varusteena: rento asu, sisälenkkarit / tossut, jumppa-alusta ja vesipullo(S)
Taaperotreffit Perhekerhotyyppinen lasten ja aikuisten kohtauspaikka. Kerho kokoontuu alhaalla
kahviossa ja sään salliessa ulkona. Kerhon toimintaan vaikuttavat kaikki kerhossa kävijät.

Kepparikerho Kepparikerhossa kirmaillaan keppareilla sisällä ja sään salliessa ulkona. Mukaan oma
keppari. Sisäliikuntatossut, sisäliikuntavaatteet ja ulkoiluvaatteet ja vesipullo.

Taitavat Tenavat on 5v ylöspäin tarkoitettu kädentaitokerho. Kahden ohjaajan huomassa isommat
lapset tekevät vaativampia töitä. Askartelua eri materiaaleista ja myös ulkoilua. Varusteena:
askartelunkestävät vaatteet, kassi, sisätossut, vesipullo. Lapsella tulee olla joka kerta mukanaan
ulkoiluvaatteet. Materiaalimaksu peritään ostetuista tarvikkeista, pääsääntöisesti käytämme
kierrätysmateriaalia. Kokoonnumme Mini-Vintissä (MV).

Punonta-kerho Kahvipussien muodonmuutos kahdessa ryhmässä. Kokoontuu kahviossa joka toinen viikko.

Lentopallo: Harraste lentopalloa aikuisille, kunnon peliä, hyvässä hengessä. Sopii niin miehille kun
naisillekin. (Uotilan koulu)

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

Toimintamme kaipaa kipeästi vanhempien apua vetäjinä, sijaisina, apuohjaajina. Helppo tapa tehdä
käytännön nuorisotyötä. Voimme avullasi perustaa myös uusia kerhoja. Rohkeasti mukaan vetämään
lapsille ja aikuisille kerhoa oman osaamisalueesi mukaan.

Tule mukaan, lisätietoa Tainalta 050 047 0301.

