Vesilahden Harrastustarjotin Yläasteikäiset

SÄHLY
Salibandy 2007-2008 syntyneille tytöille (Vesilahden Visa):




Aiempaa pelikokemusta ei tarvitse olla, vaan kaikki lajista kiinnostuneet 2007-2008 syntyneet tytöt
ovat tervetulleita tutustumaan Ideapark toimintaamme.
Keskiviikkoisin klo 17-18 Sport Lempäälä ja perjantaisin klo.18-19 Yhtenäiskoulun Sali
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://vesvi.sporttisaitti.com/salibandy/leki-vesvi-d-tytot-0708/#token-330966

Salibandy 2009-2011 syntyneille tytöille (Vesilahden Visa):




Aiempaa pelikokemusta ei tarvitse olla, vaan kaikki lajista kiinnostuneet 2007-2008 syntyneet tytöt
ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme.
Keskiviikkoisin klo 17-18 Sport Lempäälä ja perjantaisin klo.18-19 Yhtenäiskoulun Sali
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://vesvi.sporttisaitti.com/salibandy/leki-vesvi-e-tytot-0911/#token-331132

Salibandy 2008-2009 syntyneille (Vesilahden Visa):




VesVi SB 08/09 pelaa kaudella 2020-2021 salibandyliiton Sisä-Suomen haastajasarjaa.
Maanantaisin klo 16-17.15 yläasteen sali, keskiviikkoisin klo.17-18.45 Liikuntaparkki Lempäälä ja
sunnuntaisin klo 13.30-15 yläasteen sali
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: leena.paulajarvi@gmail.com

Lentopallo 2008-2009 syntyneille tytöille (Vesilahden Visa):



Tiistaisin klo 19-20, torstaisin klo.18.30-20 ja lauantaisin klo.12-13.30 Yhtenäiskoulun liikuntasali
Lisätietoja: https://vesvi.sporttisaitti.com/lentopallo/info/

Sähly (LVU):



Matalan kynnyksen sählyä yläasteikäisille ja sitä vanhemmille.
Perjantaisin klo 16.30-17 Narvan koulu

Tennis (Vesilahden tennis ry):



Tennistä vanhemmille junioreille (alle 18v.)
Keskiviikkoisin klo 20.30-21.30

Pilates alkeet (Pirkan opisto):





Alkeiskurssilla opitaan kehotietoisuutta ja keskivartalon syvien lihasten hallintaa. Harjoitusten
avulla
tietoisuus omasta kehosta paranee, voima ja notkeus lisääntyvät sekä ryhti ja koordinaatio
paranevat.
Tiistaisin klo 18-19.30 Vesilahden yhtenäiskoulu
Ilmoittautuminen: https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=16581

Kuntosalikerho 7-9-luokkalaisille (Nuorisotoimi):


Maanantaisin ja perjantaisin klo 14.00-15.00

Spinning (Ramsöön urheilijat ry):



Spinning Ramsöön Ryhmiksen piharakennuksessa. Ajankohdat vaihtelevat ryhmien ja ohjaajan
mukaan.
Lisätietoja: Facebook> Ramsöön spinning-ryhmä

Höntsykerho 7-9-luokkalaisille (Nuorisotoimi):


Keskiviikkoisin 14-15 Yhtenäiskoulun liikuntasalissa

Suunnistus (Tarpian suunta):



Toiminta jatkuu keväällä.
Lisätietoja: https://tarpsu.sporttisaitti.com/

PARTIO
Partio (Vesilahden valkohännät):




Partiotoimintaa kaikille lapsista aikuisiin.
Toimintaa Kirkonkylällä, Narvassa ja Onkemäellä.
Lisätietoja: http://valkohannat.net/wordpress/etusivu/

TEATTERI
Draamapaja 7-9 luokkalaisille (Nuorisotoimi):





Harjoitellaan teatteri-ilmaisun ja näyttelijäntyön sekä improvisaation tekniikoita. Saat rohkeutta
esiintymiseen ja omaan ilmaisuun sekä valmiuksia teatterin tekemiseen.
Keskiviikkoisin klo 14.30-16
Ilmoittautuminen: Nuorisotila Nurkalla

Teatteriharrastus (Ramsoon kyläkerho)
MUSIIKKI
Dj-kurssi yli 12-vuotiaille (Pirkan opisto):




Käydään läpi mitä DJ:nä toimiminen pitää sisällään. Kurssilta saat todella kattavan
ponnahduslaudan itsenäiseen harrastamiseen ja valmiuksia myös DJ:nä työskentelyyn.
Tiistaisin klo 18-19.30 Vesilahden yhtenäiskoulu
Ilmoittautuminen: https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=16155

Bändikerho 7.-9. -luokkalaiset




Tervetuloa mukaan soittamaan bändissä. Opettajan johdolla treenataan ja valmistellaan yhteisiä
kappaleita kevään aikana. Tärkeintä on nauttia soittamisesta kivassa porukassa!
3.2.-19.5.2021 perjantaisin klo 14.45-15.30
Ilmoittautuminen:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Etzl3Ty9BkyFzDQ2Hv6a1E7ZvORw_81GgEu
sCQdEz3dUNzg1M1QzTThRNE80T040QUk1RVFCNlpHNy4u

Narvan soittokunta
MUUTA
Nuorisotila Nurkka:

o
o
o
o
o

Nurkka auki 7 luokkalaisille ja sitä vanhemmille:
Ma klo 14:00-16:30
Ti klo 14:00-19:00
Ke klo 14:00-16:30
To klo 14:00-19:00
Pe klo 14:00-17:00

Ramsöön urheilijat ry:



Erilaisia huvi- ja urheilutapahtumia.
Lisätietoja: https://ramsoonurheilijat.sporttisaitti.com/

Vapaapalokunta (Vesilahden VPK Nuoriso-osasto)

