
HIIHTOLOMA 2021 
 

SUNNUNTAI 21.2. 
 

Luontokapinetti on avoinna klo 11-15 

Luontokapinetti on avoinna rajoitetusti. Kapinettiin otetaan enintään 10 vierailijaa kerrallaan. Vapaa pääsy.  

Kiinnitämme erityistä huomiota asiakasturvallisuuteen. Tulethan kapinettiin vain terveenä, huolehdit 

käsihygieniasta ja pidät vähintään 2 metrin välimatkan muihin. Käytäthän koko vierailun ajan kasvomaskia. 

 

MAANANTAI 22.2. 

Among Us-livepeli, Kyrön seurakuntakodilla 
 
Pelit alkavat klo 10, 11, 12 ja 13. Valitse itsellesi sopiva aika. 
 
Ilmoittautuessasi näet ryhmään ilmoittautuneiden määrän vaihtoehtojen tiedot kohdasta, ryhmän maksimi 
osallistujamäärä on 10 pelaajaa. Ilmoittautumisesta tulee vahvistus sähköpostilla. Ilmoittaudu tämän linkin 
kautta http://bit.ly/AmongUs2021 
 
Pelejä järjestävät yhdessä Pöytyän nuorisotoimi, Pöytyän seurakunta, Härkätien 4H sekä Pöytyä-Oripää 4H 
yhdistykset 
*** 

 

Pöytyän Urheilijoiden hiihtojaosto pitää Haukkavuoren hiihtomajan kahvion ja suksihuollon avoinna klo 

11-15.  

TIISTAI 23.2. 

Among Us-livepeli Riihikoskella, Kisariihessä  
 
Pelit alkavat klo 10, 11, 12 ja 13. Valitse itsellesi sopiva aika. 
 
Ilmoittautuessasi näet ryhmään ilmoittautuneiden määrän vaihtoehtojen tiedot kohdasta, ryhmän maksimi 
osallistujamäärä on 10 pelaajaa. Ilmoittautumisesta tulee vahvistus sähköpostilla. Ilmoittaudu tämän linkin 
kautta http://bit.ly/AmongUs2021 
 
Pelejä järjestävät yhdessä Pöytyän nuorisotoimi, Pöytyän seurakunta, Härkätien 4H sekä Pöytyä-Oripää 4H 
yhdistykset 
*** 

Luontokapinetti on avoinna klo 11-15 

Luontokapinetti on avoinna rajoitetusti. Kapinettiin otetaan enintään 10 vierailijaa kerrallaan. Vapaa pääsy.  

Kiinnitämme erityistä huomiota asiakasturvallisuuteen. Tulethan kapinettiin vain terveenä, huolehdit 

käsihygieniasta ja pidät vähintään 2 metrin välimatkan muihin. Käytäthän koko vierailun ajan kasvomaskia.  

*** 



Pöytyän Urheilijoiden hiihtojaosto pitää Haukkavuoren hiihtomajan kahvion ja suksihuollon avoinna klo 

11-15.  

KESKIVIIKKO 24.2. 

Pöytyän 4H-yhdistys tarjoaa pilkkimahdollisuuden Pyhäjärven jäällä, Yläneen Kalikassa  

1. ryhmä klo 11-12.30, 2. ryhmä klo 13- 14.30 ryhmä. Molempiin ryhmiin mahtuu enintään 10 henkilöä. 

Ennakkoilmoittautumiset Minna Lukkala p. 040 737 3243 tai 040 721 9689. 

*** 

Luontokapinetti on avoinna, klo 11-15 

Luontokapinetti on avoinna rajoitetusti. Kapinettiin otetaan enintään 10 vierailijaa kerrallaan. Vapaa pääsy.  

Kiinnitämme erityistä huomiota asiakasturvallisuuteen. Tulethan kapinettiin vain terveenä, huolehdit 

käsihygieniasta ja pidät vähintään 2 metrin välimatkan muihin. Käytäthän koko vierailun ajan kasvomaskia.  

*** 

Pöytyän Urheilijoiden hiihtojaosto pitää Haukkavuoren hiihtomajan kahvion ja suksihuollon avoinna klo 

11-15. 

***  

 

Nuoriso-ohjaaja Jere pitää livestriimin pöytyäläisille nuorille tutustumis- ja kokeilumielessä klo 17-20. 

TORSTAI 25.2. 

Among Us-livepelinä Yläneen Luontokapinetissä 
Pelit alkavat klo 10, 11, 12 ja 13. Valitse itsellesi sopiva aika. 
 
Ilmoittautuessasi näet ryhmään ilmoittautuneiden määrän vaihtoehtojen tiedot kohdasta, ryhmän maksimi 
osallistujamäärä on 10 pelaajaa. Ilmoittautumisesta tulee vahvistus sähköpostilla. Ilmoittaudu tämän linkin 
kautta http://bit.ly/AmongUs2021 
 
Pelejä järjestävät yhdessä Pöytyän nuorisotoimi, Pöytyän seurakunta, Härkätien 4H sekä Pöytyä-Oripää 4H 
yhdistykset 
*** 
 

Pöytyän Urheilijoiden hiihtojaosto pitää Haukkavuoren hiihtomajan kahvion ja suksihuollon avoinna klo 

11-15.  

PERJANTAI 26.2. 

Pöytyän Urheilijoiden hiihtojaosto pitää Haukkavuoren hiihtomajan kahvion ja suksihuollon avoinna klo 

11-15.  

 

 

 



LAUANTAI 27.2. 

Pöytyän Urheilijoiden hiihtojaosto pitää Haukkavuoren hiihtomajan kahvion ja suksihuollon avoinna klo 

11-15.  

SUNNUNTAI 28.2. 

 
Luontokapinetti on avoinna klo 11-15. 

Luontokapinetti on avoinna rajoitetusti. Kapinettiin otetaan enintään 10 vierailijaa kerrallaan. Vapaa pääsy.  

Kiinnitämme erityistä huomiota asiakasturvallisuuteen. Tulethan kapinettiin vain terveenä, huolehdit 

käsihygieniasta ja pidät vähintään 2 metrin välimatkan muihin. Käytäthän koko vierailun ajan kasvomaskia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytyän vapaa-aikatoimisto 

Kulttuurisihteeri Taina Myllynen, p. 050 560 7168 
Liikunnanohjaaja Markus Salo, p. 040 054 7583 
Nuoriso-ohjaaja Anna-Leena Ranto, p. 040 078 0646 
Nuoriso-ohjaaja Jere Lintula, p. 040 019 8813 

 


