TURKHAUDAN, KARAN, LAVINNON JA APILISTON ASUKASLEHTI

JOULU 2019

KYLÄPOSTI

PIPARIN TUOKSUISTA
JA HYVÄÄ JOULUA
PIIRIVUOREN
KYLIEN VÄKI !
TOIVOTTAA:

KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS
Joulutervehdyksen piparit ovat Luovien lauantaiden lasten leipomia ja koristelemia.
Lisää Luovien lasten kuluneen vuoden tapahtumista löydät kuvina ja tekstinä tämän
kyläpostin sivuilta.
Lehdestä löytyy myös infoa tulevan vuoden harrastusmahdollisuuksista kylillämme.
Toivoisimme teiltä ideoita Kyläpostiin tai valmiita tarinoita kyliltämme.
Muistattehan, että lehdessämme voivat paikalliset toimijat sekä yritykset mainostaa
ilmaiseksi. Kylän ulkopuoliset toimijat ja yritykset voivat laittaa infoaan tukien lehden
painokustannuksia.
Seuraava lehti ilmestyy Toukokuussa 2020.
Kyläpostiin liittyvät sähköpostit voi lähettää osoitteeseen: sihteeri@piirivuori.net
Viestit puheenjohtajalle: puheenjohtaja@piirivuori.net

TERVETULOA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN
TURKHAUDAN SEUROJENTALO SILMULLE
klo 18.00
Torstaina 13.2.2020
Piirivuoren kyläyhdistys ry
Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita osallistumaan Piirivuoren kyläyhdisty Ry:n
sääntömääräiseen vuosikokoukseen.
Osallistumalla pääset kuulemaan Piirivuoren kyläyhdistyksen ja hallituksen toiminnasta.
Osallistuminen kokoukseen ei velvoita mihinkään.
Toivomme myös uusia jäseniä hallitukseen :)
Kannen kuva: Luovien lauantaiden lapsien käsialaa

Silmun nuorisoseuran näyttelijöitä Napialan
työväen näyttämöllä
Napsan sivuilta napattua:
”No nyt meillä on mahtavia uutisia! Ystävänpäivänä
14.2.2020 saa ensi-iltansa Kalenteritytöt. Näytelmän
ohjaa Sanna Saarela ja lavalla nähdään joukko mielettömän rohkeita naisia, miehiä unohtamatta. Olemme
aivan varmoja, että tämän haluaa nähdä kaikki!! Ja
eihän näytelmä, jossa hyvän asian puolesta tehdään
nakukalenteri olisi mitään, jos ei sitä kalenteria olisi
ihan oikeasti tehty. Joten nyt sulla on mahdollisuus
ostaa ensi vuodelle kalenteri, joka on pikkaisen kuumempi ja hauskempi, kuin ne kaupan perus maisemakalenterit. ”

Onnittelut 110 -vuotiaalle Silmun
nuorisoseuralle !

Lisää tietoa : http://napsa.eu/

tiedustelut ja ryhmävaraukset:
045 604 3553 ( klo 16-20) / info.napsa@gmail.com

NÄYTÖKSET: PE 14.2.
klo 19.00 Ensi-ilta			
		
LA 15.2.
klo 18.00				
		
MA 24.2.
klo 19.00 Hyväntekeväisyysnäytös
		
SU 1.3.
klo 15.00				
		
PE 6.3.
klo 19.00				
									

SU 8.3.		
LA 14.3.
SU 15.3.
PE 20.3.		
LA 21.3.
SU 22.3.

klo 15.00
klo 18.00
klo 15.00
klo 19.00
klo 18.00
klo 15.00

LUOVAT LAUANTAIT TEKEVÄT TAITAVAKSI
Lasten Luova Lauantai kokoontuu Turkhaudalla jo neljättä vuotta. Tämä kerran kuussa
järjestettävä neljän tunnin mittainen taidekerho, jossa taiteillaan ja musisoidaan ja on aina
yhtä iloinen tapahtuma. Kerhossa on noin tusina lapsia, ikähaitari viisivuotiaasta ylöspäin
ja aina jokin teema, josta loihditaan taideteoksia, musiikkia tai teatteria, leikkiä ja
improvisaatiota.

Syyslukukaudella tutkittiin omaa
profiilikuvaa,
jollainen maalattiin kesämuistoilla
höystettynä.
On mietitty pyöreitä asioita ja tehty unisiepparit
sekä opeteltu öljypastelliliitutekniikkaa, jolla piirrettiin
mielikuvituksellisia eläinten muotokuvia.
Samassa ollaan soitettu yhdessä,
laulettu ja esitetty
eläinhahmojen tarinoita.
Ja tietysti on myös syöty hyvät
lounaat ja
leivottu omenapiirakatkin!

Kerhossa lapset saavat tehdä yhdessä asioita, joita eivät ehkä muuten arjessa tekisi. Täällä
voi tavata lähialueen lapsia, leikkiä ja heittäytyä, kehittää monipuolisesti luovaa ajattelua.
Käsillä tekeminen opettaa monia taitoja ja havainnointia, ongelmanratkaisua ja keskittymiskykyä. Onnistumisen elämyksiltä tai pettymyksen sietämiseltä ei voi välttyä.
Musiikin avulla kehittyy myös rytmitaju, soitto tai laulu, mutta opitaan toki kuuntelemaan
hiljaa ja antamaan toisille tilaa.
Kerhokauden päätteeksi pyritään usein myös esiintymään kylän tapahtumissa.
Luovat lauantait ovat olleet Seurojentalolla
tai Liinan kotona ns. ”Taidetalolla”. Piirivuoren kyläyhdistyksellä ja Nuorisoseura
Silmulla on ollut toiminnan mahdollistajan
rooli mm. Ryttylän esiopetuksen oppilaalle
lahjoitetun stipendin sekä tilojen osalta.

Retkellä Kyyrölän savipajalla
Joulukuun 14 päivä teimme kulttuuriretken Kyyrölän savipajalle, jossa pääsimme tekemään
kukkopillit ja kokeilemaan kulhojen dreijausta.

Mukaan Luovien lapsien
taidekerhoon
voi ilmoittautua milloin vain!
Keväällä 2020 jatkamme
uusien teemojen parissa.

Tulevat kerhopäivät ovat:
11.1.2020
8.2.2020
7.3.2020
4.4.2020
16.5.2020
Merkatkaa muistiin :)
Toimintaan voi tutustua fasebookissa tai
kertoa innostumiset ja ilmoittautumiset
ohjaajille:
Liina Arpalahdelle tai Mari Kaasiselle

Tule mukaan laulelemaan
TURKASET
- kuoroon
Ensi vuonna aloitamme laulelot
9.1.2020
Turkaset kokoontuvat Silmulla
parillisina torstaina klo 18.15
Kuva:
Turkaset esiintuu Silmun nuorisoseuran
100 -vuotis juhlissa

Kuoromme on rento sekakuoro, jonka motto ”Turkaset - hetken vireessä” kertoo
hauskasta yhdessä tekemisen meiningistä.
Turkasia ohjaa musiikin ammattilainen Mari Kaasinen
Lisätietoja ja ilmoittautumisia:
mari.kaasinen@varttina.com.

HUOM! JUMPAN AIKA MUUTTUNUT KLO 18.00 ALKAVAKSI
LEHDEN JULKAISUN JÄLKEEN

KUNTOJUMPPA JA VENYTTELY
tiistaisin klo 18.30-20.00 SILMULLA
Hannan suositut ja monipuoliset jumpat jatkuvat keväällä.
Jumppa on kaiken kuntoisille tarkoitettu sekaryhmä.
TAMMIKUUSSA:
Ti 7.1.
Ti 14.1.
Ti 21.1.
Ti 28.1.

KUNTOJUMPPAA ILMAN VÄLINEITÄ
KÄSIPAINO JUMPPA (omat käsipainot mukaan)
KUMINAUHA JUMPPA ( omat kuminauhat mukaan)
KEPPIJUMPPA (Hanna tuo kepit)

HELMIKUUSSA:
Ti 4.2.
PALLOJUMPPA, ISOILLA JUMPPAPALLOILLA
			(oma pallo mukaan)
Ti 11.2.
KEHONPAINOTREENI + FOAM ROLLER
			(hierontarulla oma mukaan)
Ti 18.2.
KÄSIPAINOTREENI (omat käsipainot)
Ti 25.2.
KUNTOPIIRI
MAALISKUUSSA:
Ti 3.3.
PALLOJUMPPA, ISOILLA JUMPPAPALLOILLA
			(oma pallo mukaan)
Ti 10.3.
KUMINAUHAJUMPPA (omat kuminauhat mukaan)
Ti 17.3.
KAHVAKUULA (omat kuulat, Hannalla muutama
			ylimääräinen)
Ti 24.3.
KEPPIJUMPPA (Hanna tuo kepit)
Ti 31.3.
KEHONPAINOTREENI
HUHTIKUUSSA:
Ti 7.4.
Ti 14.4.
Ti 21.4.
Ti 28.4.

TOIVEJUMPPA
KUNTOJUMPPAA ILMAN VÄLINEITÄ
KUNTOPIIRI
KEVÄÄN PÄÄTÖS JUMPPA ☺ YLLÄTYS ☺ ☺

			HINTA: 4€/kerta/käteisellä

TERVETULOA MUKAAN!

Kyläpostimme
on painettu
Kopiopajassa

Sunnuntain joogaillat
Suositut sunnuntain joogaillat jatkuvat kevätkaudella vanhalla Karan Koululla.
Kurssi (10 kertaa) sunnuntaisin klo 18.30-20.00 ajalla 12.1-26.4.
Harjoitusta ei ole viikoilla 4, 7, 8, 11, 15 ja 16.

Kurssin hinta 50€/60€ (kyläläiset/ei-kyläläiset).
Joogatunnit keskittyvät rauhallisen terapeuttiseen, virtaavaan liikkeeseen.
Liikesarja kohdistuu ensisijaisesti selkärankaan ja niskahartiaseutuun.
Virtaavan rauhallisen liikkeen tarkoitus on lämmittää kehoa syvältä sisältä tehostaen 		
nestekiertoa ja täten tuottaa rentoutta koko kehoon.
Harjoitus alkaa hiljaisella meditaatiolla ja päättyy aina loppurentoutukseen.
Harjoitus sopii niin vasta-alkajille kuin joogan konkareillekkin.

Kurssin vetäjän Siiri Himbergin on RYT-500 joogaohjaaja, ilmajoogaohjaaja ja osteopaatti (AMK)

Siirin terveisiä :

Tule mukaan kohtaamaan valon aika!
Sitova ilmoittautuminen vain sähköpostitse:

puheenjohtaja@piirivuori.net

KYLÄPOSTIN TOIMITUS:			
Piirivuoren kyläyhdistyksen hallitus
AINEISTON TOIMITUS LEHTEEN:		
sihteeri@piirivuori.net
JULKAISIJA:				Piirivuoren kyläyhdistys ry
JAKELU:				
300 kpl alueen talouksille
					nettijulkaisu www.piirivuori.net

