
HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI 
Kerhot alkavat 1.-11.2.2021 ja jatkuvat toukokuun viimeiselle viikolle asti. 

Ilmoittautuminen kerhoihin käynnistyy perjantaina 22.1. klo 17.00 ja päättyy 

keskiviikkona 27.1. klo 24.00. Torstain 28.1. aikana ilmoittautuneille ilmoitetaan, mitkä 

kerhoista toteutuvat. Mikäli toteutuvissa kerhoissa on vapaita paikkoja, niihin voi 

myös tulla myöhemmin mukaan. Päätökset tehdään kuitenkin ennakkoilmoittautumisten 

perusteella. 

Kerhoissa noudatetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja THL:n ohjeistuksia, 

joten on mahdollista, että palloilulajien pelikerhojen alkaminen siirtyy myöhemmäksi.  

Lisätietoja liikunnanohjaaja Markus Salolta markus.salo@poytya.fi tai 0400547583. 

Kaikki kerhot ovat osallistujille maksuttomia. 

 

Elisenvaaran yhtenäiskoulu: 
 

Salibandy (9.2. alkaen) 

Kyrön yksikön liikuntasalissa tiistaisin 

Klo 14-15 (1.-2. lk), klo 15-16 (3.-6. lk) ja klo 16-17 (7.-9. lk) 

Salibandykerhossa pelataan ikäryhmittäin tunti kerrallaan. Pelipaikalta löytyvät 

mailat, pallot ja maalivahdinvarusteet. Oman mailan käyttäminen on toki myös 

mahdollista. Sisäpelikengät ovat suositeltavat, mutta eivät pakolliset. 

 

Parkour (3.2. alkaen) 

Kyrön yksikön liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 15.15-16.15 (1.-6. lk) 

Kerho pohjautuu Parkour-akatemian Loikkakopla-etäkerhoon. Tunnin alussa osallistujat 

rakentavat ohjaajan johdolla suorituspaikat kuntoon ohjevideon perusteella. Sen 

jälkeen harjoitellaan monipuolisia temppuja ja lopuksi paikat siivotaan yhdessä 
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kuntoon. Suorituspisteiden ohjeet ovat myös videomuodossa. Ohjeita on mahdollista 

katsoa omalta älypuhelimelta. 

 

Kuntosali (4.2 alkaen) 

Kyrön kuntosalilla torstaisin klo 15.30-16.30 (7.-9. lk) 

Kuntosalilla käydään läpi oikeat suoritustekniikat ja harjoitellaan monipuolisesti 

voimaa ja lihaskuntoa. Tämä kerho toteutetaan yhteistyössä Pöytyän Urheilijoiden 

pesäpallojaoston kanssa. 

 

Kokkikerho (11.2. alkaen) 

Elisenvaaran yksikön kotitalousluokassa torstaisin klo 16.00-17.15 (7.-9. lk) 

Kokkikerhossa valmistetaan ohjaajan johdolla terveellisiä, monipuolisia, helppoja ja 

nopeita ruojalajeja / välipaloja. Kerholaiset pääsevät myös vaikuttamaan kurssin 

ohjelmaan. Tämä kerho toteutetaan yhteistyössä Härkätien 4H-yhdistyksen kanssa. 

 

Riihikosken yhtenäiskoulu: 
 

Parkour (1.2. alkaen) 

Kisariihessä maanantaisin klo 15-16 (1.-6. lk) 

Kerho pohjautuu Parkour-akatemian Loikkakopla-etäkerhoon. Tunnin alussa osallistujat 

rakentavat ohjaajan johdolla suorituspaikat kuntoon ohjevideon perusteella. Sen 

jälkeen harjoitellaan monipuolisia temppuja (kiipeilyä, hyppyjä, tasapainoa) ja lopuksi 

paikat siivotaan yhdessä kuntoon. Suorituspisteiden ohjeet ovat myös videomuodossa. 

Ohjeita on mahdollista katsoa omalta älypuhelimelta. Tämä kerho toteutetaan 

yhteistyössä Pöytyän Urheilijoiden pesäpallojaoston kanssa. 

 

Palloilukerho (8.2. alkaen) 

Kisariihessä maanantaisin klo 16-17 (7.-9. lk) 

Kerhossa pelaillaan eri pallopelejä osallistujien toiveet huomioiden. Pääsääntöisesti 

ryhmä kokoontuu sisätiloissa, mutta olosuhteiden salliessa myös ulkopelit ovat 

mahdollisia. Tämä kerho toteutetaan yhteistyössä Pöytyän Urheilijoiden 

pesäpallojaoston kanssa.  

 

Kokkikerho (9.2. alkaen) 

Kotitalousluokassa tiistaisin 

Klo 12.45-14.00 (1.-3. lk) ja klo 14.00-15.15 (4.-6. lk) 

Kokkikerhossa valmistetaan ohjaajan johdolla terveellisiä, monipuolisia, helppoja ja 

nopeita ruojalajeja / välipaloja. Kerholaiset pääsevät myös vaikuttamaan kurssin 

ohjelmaan. Tämä kerho toteutetaan yhteistyössä Härkätien 4H-yhdistyksen kanssa. 

 

  



Luontokerho (11.2. alkaen) 

Kisariiheltä torstaisin klo 14.00-15.15 (1.-6. lk) 

Kerho perustuu 4H-järjestön Metsäsalapoliisit -formaattiin. Kerhossa tutustutaan 

metsäluontoon ja liikutaan pääosin ulkona. Säänmukainen pukeutuminen on siis 

paikallaan. Tämä kerho toteutetaan yhteistyössä Härkätien 4H-yhdistyksen kanssa. 

 

Yläneen yhtenäiskoulu: 
 

Luontokerho (1.2 alkaen) 

Luontokapinetilla maanantaisin klo 13.45-15.00 (1.-6. lk) 

Kerhossa hyödynnetään Luontokapinetin sisätiloja ja liikutaan myös ulkona. 

Säänmukainen pukeutuminen on siis paikallaan. Kerhossa tutustutaan erilaisiin 

luonnonilmiöihin, eläimiin ja kasveihin. Tämä kerho toteutetaan yhteistyössä Pöytyä-

Oripää 4H-yhdistyksen kanssa. 

 

Parkour (2.2. alkaen) 

Palloiluhallissa tiistaisin klo 13.45-14.45 (1.-6. lk) 

Kerho pohjautuu Parkour-akatemian Loikkakopla-etäkerhoon. Tunnin alussa osallistujat 

rakentavat ohjaajan johdolla suorituspaikat kuntoon ohjevideon perusteella. Sen 

jälkeen harjoitellaan monipuolisia temppuja (kiipeilyä, hyppyjä, tasapainoa) ja lopuksi 

paikat siivotaan yhdessä kuntoon. Suorituspisteiden ohjeet ovat myös videomuodossa. 

Ohjeita on mahdollista katsoa omalta älypuhelimelta. 

 

Kuntosali (2.2. alkaen) 

Yläneen Kirin kuntosalilla tiistaisin klo 15.15-16.15 (7.-9. lk) 

Kuntosalilla käydään läpi oikeat suoritustekniikat ja harjoitellaan monipuolisesti 

voimaa ja lihaskuntoa. 

 

Liikuntaleikkikoulu (4.2. alkaen) 

Palloiluhallissa torstaisin klo 13.45-14.45 (1.-3. lk) 

Liikuntakerhossa liikutaan, leikitään ja pelataan monipuolisesti. Sisäpelikengät ovat 

suositeltavat, mutta eivät pakolliset. Tämä kerho toteutetaan yhteistyössä Pöytyän 

Urheilijoiden pesäpallojaoston kanssa. 

 

 

 


