Isonkyrön
lapsiperheiden
tapahtumakalenteri
Kesä 2022
Toiminnan järjestäjinä:
Isonkyrön kunta
4H Kyrönmaa
Kyrön Voima
Taitokeskus Villavintti
Helluntaiseurakunta
Seurakunta
Vainion Vesat
MLL Isokyrö
Muutokset mahdollisia.
Lisätietoa järjestävältä taholta.

Isonkyrön kunta
Uimahallin kesän aukioloajat
30.5.-5.6.
ma, ti, to, pe 13.00-20.30
ke 6.00-20.30
la-su suljettu
6.6.-19.6.
ma-pe 15.00-20.30
ke aamu-uinti klo 6.00-9.00
la-su suljettu
20.6.-3.7.
ma, ti, to, pe 13.00-20.30
ke 6.00-20.30
la-su suljettu
Juhannuksen aukiolo
to 23.6. avoinna 13 - 18
pe 24. - su 26.6. suljettu
Uimahalli kiinni 4.7.-7.8. (posti ja matkahuolto auki)
8.-28.8.
ma, ti, to, pe 13.00-20.30
ke 6.00-20.30
la-su suljettu

Isonkyrön kunta
Opin liikkuen kesäpuuhat
Liikennepuisto auki arkisin 6.6.-29.7., tarkemmat
aukioloajat päivittyvät kunnan sivuille.
Liikennepuistossa lapset ovat huoltajien vastuulla.
Kouluikäisille urheilukentällä vapaamuotoiset
ilmaiset liikunnalliset kerhot 13.6.-17.6., 20.6.-21.6.
ja 23.6. Kerhossa lapset ovat huoltajien vastuulla.
Pelaillaan jalkapalloa, pesäpalloa ja kesäpelejä.
Puistossa tarjolla Opin liikkuen -hankkeen ja
Isonkyrön MLL:n tarjoama välipala.
Kerho klo 9.30-11, välipala klo 11-12
ja liikennepuisto klo 12-16.
Varhaiskasvatusikäisille ilmaiset kesäliikuntakerhot
urheilukentällä 13.6.-17.6., 20.6.-21.6. ja
23.6. klo: 9.30-11. Lapset mukaan huoltajan kanssa.
Mahdollisuus ilmaiseen välipalaan klo 11-12.
Koko perheen seikkailusaari Pukkilan saaressa
22.6. klo 14-17.30.
Lisätietoja: maija.aulin@isokyro.fi
ja instagram: opin_liikkuen

Isonkyrön kunta
Nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut
Nuorisotila kiinni kesän ajan.
Nuorten kesäpiknikit klo 17-20
Säävarauksella, suunnattu 5lk ylöspäin.
Musiikkia, pihapelejä, yhdessä oloa, pientä purtavaa.
ti 7.6. Keskustan koulun ympäristö
ti 14.6. Valtaalan koulun ympäristö
ti 21.6. Kylkkälän koulun ympäristö
ti 28.6. Kalliojärven uimaranta
ti 5.7. ja ti 26.7. Uimahallin ympäristö
ti 2.8. Kylkkälän koulun ympäristö
Kuplafutiksen kokeiluilta 9.6. klo 16-19
Keskustan jalkapallokenttä
Säävarauksella, ilmainen.
Kuplien painoraja 80kg.
Patikkareitit tutuksi, lähtö reitille klo 17
Säävarauksella, lisätietoa: www.isokyro.fi/tapahtumat
ma 20.6. Lymmyyne 700m
ma 27.6. Lapinmäki 1km
ke 29.6. Vuoresalo 2,1km

Isonkyrön kunta
Nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut
Retki Powerparkiin ke 22.6.
2011 syntyneille ja siitä vanhemmille.
Hinta: 30€ mini ranneke, 40€ max ranneke,
5€ pelkkä sisäänpääsy
Ilmoittautuminen päättyy ti 14.6.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.isokyro.fi/tapahtumat
Koko perheen puistotapahtuma to 30.6.
klo 13-16, Yleisurheilukentän ympäristö
Erilaisia toimintapisteitä kaiken ikäisille.
Tapahtumassa mukana eri toimijoita.

Isonkyrön kunta
Kirjasto
Satutuokiot
keskiviikkona 22.6. klo 10
keskiviikkona 20.7. klo 10
keskiviikkona 24.8. klo 10
Lautapeliperjantait kesätyöntekijöiden vetämänä
perjantaina 10.6. klo 12-14
perjantaina 17.6. klo 12-14

4H Kyrönmaa
vko 23
Ruokakoulu 1: 6.-10.6.2022 klo 10-15, Pohjankyrön talo.
Leirillä leikitään, pelataan, askarrellaan, ulkoillaan ja
kokkaillaan ja yhtenä päivänä vieraillaan maatilalla.
Leiriviikon hinta on 40 €/4H-jäsenille ja 50 €/ei-jäsenille.
Leiri on alakouluikäisille ja osallistujille tarjotaan
päivittäin lounas ja välipala.
Ruokakoululaiset saavat myös Ruokakoulu-t-paidan.
Ilmoittautumiset 30.5.2022 mennessä.

vko 24
Ruokakoulu 2: 13.-17.6.2022 klo 10-15, Pohjankyrön talo.
Leirillä leikitään, pelataan, askarrellaan, ulkoillaan ja
kokkaillaan ja yhtenä päivänä vieraillaan maatilalla.
Leiriviikon hinta on 40 €/4H-jäsenille ja 50 €/ei-jäsenille.
Leiri on alakouluikäisille ja osallistujille tarjotaan
päivittäin lounas ja välipala.
Ruokakoululaiset saavat myös Ruokakoulu-t-paidan.
Ilmoittautumiset 6.6.2022 mennessä.

4H Kyrönmaa
vko 25
Juhannusviikon päiväleirit, päivittäin klo 10-15,
Pohjankyrön talo.
ma 20.6. Pizzapäiväleirillä nimen mukaisesti lounaaksi
valmistetaan pizzaa, jota ennen ruokahalua herätellään
yhdessä ulkoillen ja leikkien.
ti 21.6. Puuhapäiväleirillä pelaillaan ja leikitään ulkona (tai
sateisella säällä sisällä) erilaisia seurapelejä. Päivään
sisältyy lounas.
ke 22.6. Askartelupäiväleirillä ehtii askarrella monenlaista
ohjaajien avustuksella. Päivään sisältyy lounas.
to 23.6. Herkkupäiväleirillä kokataan monenlaisia
herkkuja, lounasta ja ulkoilua tokikaan unohtamatta
Leiripäivän hinta on 5 €/4H-jäsenille ja 10 €/ei-jäsenille,
per päivä. Päiväleirit on alakouluikäisille ja leiripäivään
sisältyy lounas ja välipala.
Ilmoittautumiset 13.6.2022 mennessä.

4H Kyrönmaa
vko 31
TOP-leiri 1.-5.8.2022 klo 10-15, Pohjankyrön talo.
Leirillä leikitään, pelataan, askarrellaan, ulkoillaan,
kokkaillaan yhdessä ja tehdään TOP-tehtäviä.
Leiri on ilmainen 4H-jäsenille ja ei jäsenet 35€
Paikkoja rajoitetusti, leiri täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Leiri on alakouluikäisille ja osallistujille tarjotaan
päivittäin lounas ja välipala.
Ilmoittautumiset 25.7.2022 mennessä.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa
4H Kyrönmaan toiminnoista
www.kyronmaa.4h.fi/kurssit-leirit/

KyVo voimistelu
Viikko 25
Ma 20.6.2021- To 23.6.2021

Viikko 26
Ma 27.6.2021- To 30.6.2021

Kesäleiri 4-5 vuotiaat
klo 9.00-10.00
Leirin hinta 15 €

Kesäleiri 4-5 vuotiaat
klo 9.00-10.00
Leirin hinta 15 €

Kesäleiri 6-7 vuotiaat
klo 10.00-12.00
Leirin hinta 20 €

Kesäleiri 6-7 vuotiaat
klo 10.00-12.00
Leirin hinta 20 €

Kesäleiri 8-10 vuotiaat
klo 12.30-15.00
Leirin hinta 25 €

Kesäleiri 8-10 vuotiaat
klo 12.30-15.00
Leirin hinta 25 €

Aikuisille voimistelutiistai
7.6-21.6.2022 klo 18.00-19.30.
Ohjaajana Susanna Ala-Ranta
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
www.kyvovoimistelu.fi/kesakurssit

Taitokeskus Villavintti
KESÄ KÄSILLÄ-koululaisten käsityöpajat käynnistyvät
heti koulujen loputtua kesäkuussa.
Luvassa on tekemisen meininkiä erilaisten
käsityötekniikoiden ja materiaalien parissa.
Pajat sopivat sekä tytöille että pojille.
Osallistua voi yli kuntarajojen.
Kurssimaksu on 49,- euroa ja lisäksi käytetyt
materiaalit, jotka maksetaan viimeisenä pajapäivänä.
Mukaan maukkaat eväät ja tekemiseen soveltuvat
vaatteet eli ei parhaita, työn touhussa joskus roiskuu.
Isonkyrön kunnan vapaa-aikatoimi maksaa tukea
isokyröläisten materiaalimaksusta 14,- euroa.
Ilmoittautuminen www.taitoep.fi/kurssit
Taitokeskus Villavintti, Isokyrö
villavintti@taitoep.fi, puhelin 0400-162416
Kunnantalolla, Pohjankyröntie 136/Kyrööntie 7
viikko 23 6.–10.6. ma-pe klo 9.00–13.15
viikko 24 13.–17.6. ma-pe klo 9.00–13.15
viikko 25 yli 12-vuotiaille, 20.–23.6, klo 9.00–14.15

Helluntaiseurakunta
6-12 v. lapsille avoin lastenleiri "Operaatio
superlöytö" Evijärvellä Kokkolahden leirikeskuksessa
30.6.-3.7.2022.
Leirimaksu on 40 e / lapsi
ja seuraavilta sisaruksilta 20 e / lapsi.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.isonkyronhelluntaiseurakunta.fi
Ilmoittautua voi myös puh. Joni 0400758017.
Ilmoittautuminen 23.6. mennessä.
Kesällä voi olla satunnaisesti muutama
Pyhis kaikenikäisille lapsille tilaisuuksien yhteydessä.
Ilmoitukset näistä tarkemmin lähempänä ajankohtaa
srk:n nettisivulla.

Seurakunta
31.5. – 28.7.
Kaikkiin kerhoihin sisältyy lyhyt hartaus.
Tiistaisin klo 9-13 kesäkerho 3-5 v lapsille.
Omat eväät ja vaatteet sään mukaan.
Oma juomapullo ja aurinkorasva hyvä olla mukana,
saatetaan olla ulkonakin
Keskiviikkoisin perhekerho klo 9-12, tarjoilu meiltä.
Torstaisin klo 9-13 kesäkerho 6-10 v lapsille.
Omat eväät ja vaatteet sään mukaan.
Oma juomapullo ja aurinkorasva hyvä olla mukana,
saatetaan olla ulkonakin
Ennakkoilmoittautuminen on toivottavaa.
Ilmoittautumiset Piritalle p. 0400 699 804
tekstarilla/whatsapilla.
Kaikissa kokoontumiset kerhotuvalla.

Vainion Vesat
Vainion Vesojen Vesatiivinen lippukuntaleiri
Partioleiri, jossa pääkohderyhmä on sudenpentu- ja
seikkailijaikäiset partiolaiset, mutta leirille ovat
tervetulleita myös vanhemmat partiolaiset.
Myös ei vielä partiolaiset ovat tervetulleita mukaan.
Ohjelmassa monenlaista partiotoimintaa.
Leirille voi osallistua myös oman huoltajan kanssa.
Ajankohta: 10-12.6.2022
Paikka: Orisbergin leirintäalue
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: www.vainionvesat.fi
VIP eli viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.2022.
Yhteystiedot: vainionvesat@outlook.com

MLL Isokyrö
Tiistaisin uimahallin viereisellä leikkikentällä
leikkikenttätreffit klo 9.30-12.
Vapaata seurustelua ja omat eväät mukaan.
Lauantai 11.6. kesäretki Aavakertun kotitilalle.
Lähtö klo 9.30 urheilukentän parkkipaikalta.
Paluulähtö kotitilalta klo 13.00
Omat eväät mukaan
Retken hinta: aikuiset 25€, lapset 15€,
alle 2v ilmaiseksi. Sis. linja-autokuljetuksen,
pääsymaksun sekä hevoskärryajelun.
Ilmoittautumiset mll.isokyro@gmail.com

