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Toukokuun BINGO kaiken ikäisille 
Nuoristalolla

Maanantaina 8.5. klo 14.
Bingo on tarkoitettu vauvasta
vaariin. Palkintoina karkkia, kahvia, 
pieniä tavarapalkintoja.  
Bingo on maksuton. Tervetuloa!

LEIRIT

5.6.2017–22.6.2017 Päiväleiri 1–3 -luokkalaisille Nuorisotalolla
Askartelua, leikkiä, liikuntaa, päiväretki ja paljon muuta. 
2007–2010 syntyneille. Päivittäin klo 11–17. Väh. seitsemän osallistujaa, max 30 
osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lapsi voi osallistua koko 
leiriin tai valitsemiinne päiviin.  Leirin hinta 30 €/lapsi. Sis. ohjelman ja lounaan. 
Ilmoittautumiset 29.5.2017 mennessä Marjo Aholalle puh. 0400 373 181 tai 
marjo.ahola@ylitornio.fi.  Ilmoita lapsen tiedot, huoltajan tiedot, laskutustiedot ja 
mahdolliset allergiat. Lisätietoja leiristä Marjolta mm. tarkempi päiväohjelma. 

27.6.–29.6.2017 4–6 -luokkalaisten yöleiri Kisan Majalla 
Pelejä, retki, makkaranpaistoa, olympialaiset ja paljon muuta.
2004–2006 syntyneille. Leiri alkaa tiistaina klo 10 ja päättyy torstaina klo 17.   
Leirin hinta 20 €, sis. ohjelman ja ruuat. Mukaan pyörä ja pyöräilykypärä.  Väh. 
10 osallistujaa max. 50 osallistujaa. Ilmoittautumiset 16.6.2017 mennessä Marjo 
Aholalle puh. 0400 373 181 tai marjo.ahola@ylitornio.fi.  Ilmoita lapsen tiedot, 
huoltajan tiedot, laskutustiedot ja mahdolliset allergiat. Lisätietoja leiristä Marjolta.

Leirikirjeet lähetetään viikkoa ennen leirin alkua. 

VIIKKO-OHJELMA AJALLE 5.6.2017–9.7.2017

YLEISURHEILUKOULUT
TI ja TO   klo 16–17  2008–2010 syntyneet
  klo 15–16  2005–2007 syntyneet
  klo 17–18  2011–2012 syntyneet

JALKAPALLOKOULUT
MA ja KE  klo 16–17 2008–2010 syntyneet
  klo 15–16  2005–2007 syntyneet
  klo 17–18  2011–2012 syntyneet

YLEISURHEILUN SARJAKILPAILUT KESKIVIIKKOISIN KLO 18.30 
Kilpailuohjelma julkaistaan kesäesitteessä.

JALKAPALLOPUULAAKI MAANANTAISIN klo 18.00 (ensimmäinen peli 5.6.2017)
Puulaakiin voivat osallistua kaikki yläasteikäiset ja sitä vanhemmat  
Kaksi sarjaa, sekajoukkueet ja naiset. 
Pelataan 5 kenttäpelaajaa + maalivahti systeemillä. Joukkueessa voi olla enintään 
11 pelaajaa. 
Pelaaja voi pelata vain yhdessä joukkueessa (paitsi naiset saavat pelata sekä 
yhdessä naisten sarjan joukkueessa että yhdessä sekajoukkueessa).
Ilmoittautumiset 29.5.2017 mennessä pelaajalistoineen sähköpostiin jussi.
herttuala@ylitornio.fi
Tiedustelut: 
Jussi Herttuala puh. 0400 383 601 jussi.herttuala@ylitornio.fi 
Laura Huhta puh. 0400 220 345 laura.huhta@ylitornio.fi

UIMAKOULUT 2017

Uimahallin remontin vuoksi
uimakoulut 2017 järjestetään 
syyslomalla. 
Kesällä uimakouluja ei järjestetä. 

YLITORNION KESÄ 2017 ESITE
Kesäesite jaetaan koulujen kautta oppilaille viimeistään perjantaina 19.5.2017. 
Esitteen saa myös kunnantoimistolta, kirjastolta ja kirjastoautosta. Jos haluat 
ilmoittaa tapahtumasi, leirisi, urheilukilpailusi tms. kesäesitteeseen, niin lähetä 
aineisto (tiedot tapahtumasta ja yhteyshenkilön yhteystiedot) sähköpostilla katja.
tuukkanen@ylitornio.fi 12.5.2017 mennessä. 

OHJELMAMUUTOKSET MAHDOLLISIA


