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Tapahtumakalenterin tekijöiden tervehdys 

 

 

Kädessäsi on mitä mahtavin tietopaketti Urjalassa järjestettävästä toiminnasta ja 
tapahtumista niin lapsille, nuorille, vanhemmille kuin koko perheelle yhdessäkin. 

Urjalassa on hurjan hyvät puitteet harrastaa! Lajitarjonta on laaja, on upeita ja 
uudenkarheita liikuntapaikkoja ja jopa täysin ilmaisia harrastusmahdollisuuksia! 

Tutustu tämän vihon sisältöön ja säilytä kesään 2023 asti, sillä toiminnot jatkuvat myös 
kevätkaudella. Yksittäisiä tapahtumia ei juuri tässä vihkosessa ole, mutta ne tulet 

löytämään lähempänä www.urjala.fi/tapahtumat -sivulta. Koulujen kerhoista saa lisätietoja 
kouluilta, niitä ei tähän vihkoon ole kerätty. 

 

 

 

 

 

Vihkoa selatessasi kiinnitä huomiota seuraaviin leimoihin: 

 

Ilmainen harrastus 

 

Sopii kaiken ikäisille 

 

 

 

 

 

terveisin Urjalan nuoriso- ja liikuntatoimen väki 
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Liikuntatoimi järjestää      

 

Vesihelmiretket  
Vesihelmiretkiä on suunniteltu järjestettävän syksyllä 2022 muutaman kerran (todennäköisesti marraskuussa) ja 
kevätkauden osalta retkien järjestymisen ratkaisee se, myönnetäänkö niihin rahaa syksyllä etenevässä 
talousarviossa.  
 
Seuraa ilmoittelua Urjalan Sanomissa, Urjalan kotisivujen ajankohtaiset sekä tapahtumat –osioissa ja 
facebookissa nuoriso- ja liikuntatoimen sivuilla.    
 

Liikuntahallin avoimet ja ilmaiset vuorot 
lentopalloa torstaisin klo 20–22 lohkoissa 1 ja 2 sekä klo 19-22 lohkossa 3, lentopallovuoro myös lauantaisin klo 
14-16  
sulkapalloa lauantaisin klo 16–18  
pingistä (lohko 1), sählyä (lohko 2) ja koripalloa (lohko 3) lauantaisin klo 18–20 

 
Paikalla ei ole ohjaajaa. Vuorot on tarkoitettu kaikille lajeista kiinnostuneille nuorille ja aikuisille. Jokaisen 
pelaajan tulee tutustua yhteisten vuorojen sääntöihin, jotka löytyvät osoitteesta: 
https://www.urjala.fi/hyvinvointi/lahde-harrastamaan/ilmaiset-liikuntavuorot/ 
Sääntöihin voi tutustua myös paikan päällä.  
Puhtaat sisäkengät (ei jää jälkiä lattiaan) ovat pakolliset. 

 

Urjalan kuntosali 
Kuntosali sijaitsee yhtenäiskoululle ja sisäänkäynti tapahtuu alaparkkipaikan G-ovesta. Kuntosali on avaimen 
hankkineiden käytettävissä klo 6-23, paitsi siivousaikana arkisin klo 11–12. Kuntosalin avain on hankittavissa 
Urjalan kirjastosta sen palveluaikoina. Käyttömaksun voi maksaa myös ePassilla ja smartumilla. Käyttömaksut 
eivät sisällä avainta noudettaessa maksettavaa avainpanttimaksua (10 €). 
 
Kuntosalilla järjestetään kausittain avoimia ovia, jolloin liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Heidi Jalli on 
paikalla opastamassa laitteiden käytössä. Avoimien ovien ajoista tiedotetaan Urjalan Sanomissa, kunnan 
kotisivuilla sekä Facebookissa Urjalan nuoriso- ja liikuntatoimen sivuilla. 

 
HINNASTO 

 
 3 kk 6 kk 12 kk 

Urjalalainen peruskäyttäjä 
(ei alennusperustetta) 

45 € 80 € 140 € 

Urjalalainen eläkeläinen, varusmies, 
työtön, opiskelija  
(- 50 %) 

22,50 € 40 € 70 € 

Ulkopaikkakuntalainen peruskäyttäjä  
(+ 50 %) 

67,50 € 120 € 210 € 

Ulkopaikkakuntalainen eläkeläinen, 
varusmies, työtön, opiskelija 
(- 50 %) 

33,75 € 60 € 105 € 
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Nuorisotoimi järjestää      

Nuorten avoimet ovet Nuorisotila - (Tampereentie 4)  
4-luokkalaisille ja sitä vanhemmille tiistaisin klo 15-19.  
Nuorisotila on nuorten oma paikka. Siellä on mahdollisuus pelailuun, yhdessä tekemiseen ja omien ideoiden 
toteuttamiseen. Nuorisotalotoiminnan ja talojen ohjaajien tavoitteena on tukea nuorten vapaa-ajan toimintaa, 
lisätä nuorten osallisuutta sekä tarjota nuorille oma, puolueeton kohtauspaikka. 
Ohjaajina nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja Anu Pajunen p. 030 335 4263 ja tuntiohjaaja Janne Mikkola. 

 

Nuorten avoimet ovet Nuorisotila - (Tampereentie 4)  
5-luokkalaisille ja sitä vanhemmille torstaisin klo 15-19.  
Nuorisotila on nuorten oma paikka. Siellä on mahdollisuus pelailuun, yhdessä tekemiseen ja omien ideoiden 
toteuttamiseen. Nuorisotalotoiminnan ja talojen ohjaajien tavoitteena on tukea nuorten vapaa-ajan toimintaa, 
lisätä nuorten osallisuutta sekä tarjota nuorille oma, puolueeton kohtauspaikka. 
Ohjaajina nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja Anu Pajunen p. 030 335 4263 ja tuntiohjaaja Janne Mikkola.  

 

Nuorten avoimet ovet Nuorisotila - (Tampereentie 4)  
Yli 13-vuotiaiden illat perjantaisin kello 17-20. 
Nuorisotila on nuorten oma paikka. Siellä on mahdollisuus pelailuun, yhdessä tekemiseen ja omien ideoiden 
toteuttamiseen. Nuorisotalotoiminnan ja talojen ohjaajien tavoitteena on tukea nuorten vapaa-ajan toimintaa, 
lisätä nuorten osallisuutta sekä tarjota nuorille oma, puolueeton kohtauspaikka. 
Ohjaajina kiertävästi:  
nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja Anu Pajunen p. 030 335 4263,  
tuntiohjaaja Janne Mikkola,  
etsivä nuorisotyöntekijä Ida Mielonmäki p. 040 335 4213,  
nuoriso- ja vapaa-aikakoordinaattori Tiina Juutilainen p. 040 335 4237  
Yhteistyössä vanhempainverkoston vapaaehtoistyöntekijä. 
 
Tiistain ja torstain nuorteniltojen ohjelmat ilmoitetaan instagramissa @nuortenurjala, sekä tulosteissa koulujen 
seinällä. Ohjelmat ovat nähtävillä myös nuortentilalla. 
 
Näistäkin lisätietoja antaa: 
Anu Pajunen  
Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja 
0403354263 
Anu.Pajunen@urjala.fi 
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Etsivä nuorisotyö  
 
Ohjauspalvelu 15 – 28-vuotiaille nuorille. Etsivä nuoristyöntekijä auttaa nuorta hänen omilla ehdoillaan ja toimii 
nuoren rinnalla kulkijana luoden nuorelle tarvittavaa palveluverkostoa. Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa ei 
tarvitse hoitaa aina virastoasioita. Nuori itse voi olla etsivään nuorisotyöntekijään yhteydessä, jos kaipaa 
luottamuksellista keskusteluapua. 
Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa voit keskustella mm seuraavista asioista: 
 - Arki, jaksaminen ja elämäntavat 
 - Sosiaalinen elämä, harrastukset ja vapaa-aika 
 - Talous, tuki ja etuuksien hakeminen 
 - Kouluun hakeutuminen ja opiskelu  
Etsivä auttaa kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa ja etsii yhdessä nuoren kanssa oikeaa suuntaa! 
 

 Etsivä nuorisotyöntekijä: 
 Ida Mielonmäki 
 040 335 4213 
 Instagram: etsiva_urjala 
 SnapChat: ent_urjala 
 Facebook: Ent-Ida Mielonmäki 
 Ota sosiaalisen median kanavat haltuun ja hyppää etsivän nuorisotyöntekijän matkaan! 

 

K-15 –illat 
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin kello 17-20 nuorisotilalla järjestetään K15 –illat.  
Iltojen kohderyhmänä ovat 15-28-vuotiaat nuoret.  
Ohjelmaan kuuluu kokkailua, pelailua ja rentoa yhdessä oloa! 
K15 –iltoja ohjaa etsivä nuorisotyöntekijä Ida Mielonmäki 
 

Lisätietoja: 
Etsivä nuorisotyöntekijä:  
Ida Mielonmäki  
040 335 4213  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



6 

 

 
Kirjasto        
Kirjaston näyttelytilassa on kuukausittain vaihtuva näyttely.  
Kirjastosta on lainattavissa kirjojen, lehtien, elokuvien ja musiikin lisäksi myös pleikkaripelejä sekä lautapelejä. 
Muista myös kirjaston liikuntavälinelainaamo, josta voit lainata mm. frisbeegolf-kiekkoja, kävelysauvoja, 
käsipainoja, kahvakuulia ja lumikenkiä. 
 
Kirjaston aukioloajat:   
Maanantai palveluaika klo 11-18, omatoimiaika klo 7-11 ja 18-20 
Tiistai palveluaika klo 10-16, omatoimiaika klo 7-10 ja 16-20 
Keskiviikko palveluaika klo 10–16, omatoimiaika klo 7-10 ja 16-20 
Torstai palveluaika klo 11-18, omatoimiaika klo 7-11 ja 18-20 
Perjantai palveluaika klo 10–16, omatoimiaika klo 7-10 ja 16-18 
Lauantai omatoimiaika klo 7-18 
Sunnuntai omatoimiaika klo 7-20 
 
Tulossa: 
Lasten lauantai 1.10.2022 klo 11-14! 
Ohjelmassa mm. Teatteri Mukamaksen koko perheelle suunnattu esitys Hiirulainen ja Suuri Seikkailu sekä 
sanataidepaja. Tarjolla myös pientä purtavaa. 
 
Lisätietoja kirjaston nettisivuilta ja Facebookista. 
p. 040 335 4265 kirjasto@urjala.fi 
https://www.urjala.fi/hyvinvointi/kirjasto/ 
https://www.facebook.com/urjalakirjasto 
PIKI-verkkokirjaston löydät osoitteesta: 
https://piki.finna.fi/ 
 

Seurakunnan toimintaa lapsille ja perheille
 

Päiväkerhot  
4-5-vuotiaille kerhoja on  
Tiistaisin klo 9-11, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi, Osuuspankin kokoustilassa 
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Mikko Huuskoselta p. 040 804 8824.  
Ilmoittautuminen seurakunnan internet-sivuilla olevalla lomakkeella 
 

Koululaisten iltapäiväkerho 
Tiistaisin klo 12.30–15 Osuuspankin kokoustilassa (ei syyslomaviikolla).  
Tarjolla välipalaa ja toimintaa. 

 
Perhekerho  
kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin klo 9.30–11.00 Osuuspankin kokoushuoneella (ei 
syyslomaviikolla). 
Perhekerho on perhetyön näkyvin toimintamuoto. Se on aikuisten ja lasten yhteinen kohtaamispaikka, jonne 
voivat tulla äidit, isät, mummit, vaarit sekä päivähoitoväki lapsineen. Perhekerhossa saamme hiljentyä yhdessä 
arkitouhujen keskellä, viettää yhteistä aamupalahetkeä sekä puuhailla, jutustella ja leikkiä tai vaikkapa vain 
oleskella. 
 
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Mikko Huuskonen p. 040 804 8824 

mailto:kirjasto@urjala.fi
https://www.urjala.fi/hyvinvointi/kirjasto/
https://www.facebook.com/urjalakirjasto
https://piki.finna.fi/
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Valkeakoski-opisto        
Tervetuloa kansalaisopistoon opiskelemaan, harrastamaan ja voimaan hyvin! Tarjolla on yleisöluentoja, 
musiikkia, kieliä, tietotekniikkaa, piirustusta ja maalausta, keramiikkaa, posliinimaalausta, kudontaa, virkkausta, 
ompelua, korujen valmistusta, entisöintiä ja verhoilua, puu- ja metallityötä, tanssia, joogaa, kevyttä liikuntaa ja 
kehonhuoltoa, kuntoliikuntaa, retkeilykurssi sekä kotitalouskursseja.  
  
Tutustu kurssitarjontaan ja ilmoittaudu Hellewi-kurssijärjestelmän kautta osoitteessa 
opistopalvelut.fi/valkeakoski 
  
Valkeakoski-opiston paperinen kurssiesite on noudettavissa elokuusta alkaen seuraavista paikoista: Urjalan 
kirjasto, K-Supermarket Mari, K-Market Pikku-Leevi ja S-Market Urjala.   
   

Jos olet toimialueen työtön tai saat takuueläkettä, voit opiskella ilmaiseksi yhdellä kurssilla lukuvuoden 
aikana. Esitä todistus työttömyydestä tai takuueläkkeestä palvelupisteessä tai sähköpostitse ennen laskutusta. 
Etu ei koske materiaali- ja polttomaksuja eikä myyntipalvelukursseja (merkintä kurssin kohdalla).  
  
Joidenkin kurssien hintaa on alennettu valtion tuella. Näillä kursseilla on kurssimaksun kohdalla merkintä 
”Opintosetelihinta”. Opintosetelihinta koskee: maahanmuuttajia, eläkeläisiä, työttömiä, henkilöitä, joilla on 
oppimisvaikeuksia sekä henkilöitä, joilla on vain perusasteen koulutus.   
  

Urjalan taideluentosarja 2022 - 2023  
Urjalan yhtenäiskoulu, auditorio, Urjalantie 37. Sisäänkäynti keltaisen seinän Q-ovesta. 
Sunnuntaisin klo 15.00–16.30. Luennoitsijana Minna Polus 
Su 11.9.2022 Ahtolan taidekentät. Taisto Ahtola toimi taiteilijana ja pitkäaikaisesti Hämeenlinnan taidemuseon 
intendenttinä ja johtajana. Hän kuului Purnu-ryhmään. Esillä yksi maalauksista. 
Su 6.11.2022 Muotojen voima. Eila Hiltusen 1960-luvun teoksia ja nykyveistoa. 
Su 5.2.2023 Kuvataiteen aiheena tuli ja tuuli: Konkreettisia kuvauksia, kokemuksellisia mielikuvia, abstraktia 
ilmaisua vai aistimusten visualisointia. 
Su 26.3.2023 Mäntyniemi, kallioon rakennettu. Tutustutaan rakennustaiteemme merkkiteokseen ja sen 
vaiheisiin. 
Yleisöluennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Ajantasaiset luentotiedot ja mahdolliset muutokset 
verkkosivuillamme. Luennoille ei tarvitse ilmoittautua. 
 
Lue lisää www.valkeakoski.fi/valkeakoski-opisto tai soita asiakaspalvelunumeroomme 03 5691 7100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://opistopalvelut.fi/valkeakoski/index.php?l=fi
http://www.valkeakoski.fi/valkeakoski-opisto
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Urjalan urheilu- ja tenniskentät     
 
Urheilukenttä ja tenniskentät ovat ilmaiseksi kuntalaisten käytettävissä silloin, kun varattuja 
vuoroja ei ole. Urheilukentän varastosta löytyy yleisurheiluvälineiden lisäksi mm. tennis- ja 
sulkapallomailoja sekä palloja. Kysy välineitä arkipäivisin kentänhoitajalta  
(Mika Numminen p. 040 335 4234) tai iltakäyttäjiltä. 
 

Laukeelan jääkentän luisteluvuorot 
Ma-pe 15–17.30 mailaton, 17.30–21 mailallinen. 
La-su 10–14 mailaton, 14–18 mailallinen.  

 
Lammiharjun ulkoilualue (Huhmarinmäentie 45, Urjala as.)  
– 18 väylän frisbeegolfrata – Uimaranta 
– Laavu ja nuotiopaikka – 2 uusittua rantalentopallokenttää 
– Kuntoilu- ja leikkivälineitä  
– Uusia opastettuja retkeilyreittejä mm. Pölkinvuoren KASVIMAAilmaan (n. 5 km/suunta) 
– Talvella aluetta ympäröivät valaistut hiihtoladut ja pulkkamäet     
   
Aluetta ylläpitää Huhdin kyläyhdistys r.y  
Kuvia löydät osoitteesta www.urjala.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/liikunta/liikuntapaikat/kuntoreitit-ja-ladut

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.urjala.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/liikunta/liikuntapaikat/kuntoreitit-ja-ladut
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Yhdistysten tapaamisia ja toimintaa    
 

Urjalan VPK 
Palokunta  on hauska ja edullinen harrastus, jossa tekemistä on tarjolla niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. 
Opit yleishyödyllisiä taitoja ja saat kokemuksia, joihin ei muualla ole mahdollisuuksia. Lisäksi palokuntatoiminta 
on monipuolista ja yhteisöllistä toimintaa, mutta hälytyksen tapahtuessa myös haasteellista työtä, joka vaatii 
rohkeutta sekä valmiuksia tositoimiin. Mikä parasta, palokunnassa pääset oikeasti auttamaan ja olet mukana 
joukossa, joka on merkittävä osa pelastustoimea. Voit liittyä mukaan ilman koulutusta tai aiempaa kokemusta, 
palokunta perehdyttää ja kouluttaa Sinut, sekä tarjoaa vaadittavat varusteet. 
Osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumisia, voit tulla paikan päälle tutustumaan.  
Urjalan VPK etsii jatkuvasti uusia tekijöitä riveihinsä, joten tule mukaan!  
 
Nuoriso-osasto harjoittelee:  
maanantaisin klo 18–19 
Nuoriso-osastoon ovat tervetulleita 7-17-vuotiaat. 
Hälytysosasto:  
keskiviikkoisin klo 18.30–20.00.  
Hälytysosastoon voi liittyä 18- vuotiaista ylöspäin. Toiminnassa ei ole yläikärajaa. 
 
Lisätiedot: Facebook/Urjalan VPK, urjalanvpk@gmail.com tai 040 753 9621.  
Lisää tietoa palokuntatoiminnasta: www.palokuntaan.fi" 

 
 

Urjalan Urheilijat ry / UrjU 
Urjalan Urheilijoiden tavoitteena on liikuttaa lapsia ja nuoria mahdollisimman   
monipuolisesti myös talvikaudella. Kesällä maksettu yleisurheilukoulumaksu on   
voimassa myös talvikauden. Mukaan toimintaan voi kuitenkin tulla,   
vaikka ei kesällä olisikaan ollut mukana.  
Harjoitukset käynnistyvät lokakuun aikana. 
UrjU treenailee yhtenäiskoulun salissa maanantaisin klo 17-19 kaikenikäisten  
vipeltäjien kanssa. Aikataulut tarkentuvat myöhemmin.  
Keskiviikkoisin jatkuu uimahallin salivuoro yli 12-vuotiaille urheilijoille klo 18-19. 
torstaisin Gruppo juoksuporukka kaikenikäisille klo 17.30-19  
 yhtenäiskoululla lohkossa 2. Ryhmä toimii talviaikaan. 
Lisätietoja Urjalan Urheilijoiden nettisivulta tai Johanna Paijalta (041-4323870). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anttikivisto12@gmail.com
http://www.palokuntaan.fi/


10 

 

 

Urjalan Palloseura ry / UrPS 
Urjalan Palloseura on v. 1964 toimintansa aloittanut jalkapalloseura Urjalassa. 
Seuran jäsenmäärä on noin 250 ja pelipassipelaajien määrä on noin 150. 
Jäsenmaksu on aikuisilta 10€ ja alle 15v. jäseniltä 5€. 
Tämän lisäksi jokainen sarjapeleihin osallistuva pelaaja maksaa mm. kausimaksun, 
joka on 120€ (sisarusalennus on -20€ ensimmäisestä sisaruksesta, -40€ toisesta jne). 
Jalkapallokoulun kausimaksu on 50€. Harrastejoukkueissa ei ole erillistä kausimaksua,  
ainoastaan jäsenmaksu. 
 
UrPs:n tavoitteena on toteuttaa ja edistää iloisuuden, FairPlay:n, tasa-arvon, suvaitsevaisuuden 
sekä yhteisöllisyyden periaatteita. Urjalan Palloseuran tavoitteena on järjestää jalkapalloa 
jokaiselle sekä innostaa jalkapallon pariin ihmisryhmiä mahdollisimman laajasti. 
UrPs:ssa toimii aikuisten jalkapallojoukkue sekä juniorijoukkueita eri ikäryhmissä tytöille ja 
pojille. Lisäksi aikuisille löytyy sekä miesten että naisten harrasteryhmät. 
Myös futsal ja salibandy ovat seuran palloilulajeja. Seuran internet-sivusto www.urps.fi 
toimii säännöllisenä tiedonkulun edistäjänä. Seuralla on myös omat Facebook-sivut, jossa 
kerrotaan joukkueiden pelituloksista ja -tunnelmista. 
Urjalan Palloseuran tekonurmi yhtenäiskoululla on vapaasti kuntalaisten ja koulun 
Käytettävissä! 
 
UrPS:ssa jalkapalloa pelaavat juniorijoukkueet: 
Jalkapallokoulu (tytöt ja pojat 2016-2017) Johanna Pääkkönen 044 5338389 
Tytöt 2015 (T8 Taso 2) Emmiina Kauppinen, Annika Hynninen 041 4667381 
Tytöt 2014 (T8 Taso 2) Aaro Rytky 050 3265254, Elisa Lehtosaari 040 5938700 
Tytöt 2009-2010 (T12 Kakkonen) Henri Ojala 050 3696316, Panu Rytky, Vesa Silvasti, Heta Rytky 040 5829211 
Tytöt 2007-2008 (T15 Kakkonen) Niilo Stenberg, Anu Koivula 
Tytöt ja Pojat 2015-2016 Erkka Frankberg, Turo Rytky, Toni Leander 044 3322302 
Pojat 2013-2014 (P9 Taso 2) Tero Lehtonen, Johanna Pääkkönen 044 5338389 
Pojat 2011-2012 (P10 Taso 2, P10 Taso 3) Raine Kotsalo 050 4432722, Mikko Valtanen 040 7088171, Tommi 
Reunanen, Mirva Syrjälä 040 5205738 
Pojat 2010-2011 (P12 Nelonen) Mika Liesivesi 0400 305759, Pekka Tiikkaja 040 4190985, Emma Sillanpää 040 
8283094 
Pojat 2009 (P13 Kolmonen) Teemu Salminen 040 6727224, Markku Sundell 040 5346909 
Pojat 2004-2007 (P17 Kolmonen) Marko Ojanen 040 5060871, Paul Välimaa, Satu Kraft 
Miesten edustusjoukkue (Vitonen)  Esko Ojala 040 7355260, Henri Ojala 050 3696316, Lauri Vuori 040 5110276, 
Aaro Rytky 050 3265254 
Futsal, Otto Nissi 040 4123856 
Harraste Naiset Annakaisa Frankberg 044 5023849 
Harraste Miehet Aaro Rytky 050 3265254 
UrPsille saa tulla kokeilemaan jalkapalloa ilmaiseksi koska vaan 2-3 kertaa! 
  
Lisätietoja voit tiedustella:  
seuran puheenjohtaja Aaro Rytkyltä p. 050 3265254,  
sihteeri Jaana Nissiltä p. 040 5609157  
tai tulemalla Urjalan urheilukentälle esim. peli- tai harjoitustapahtumissa rohkeasti kyselemään paikalla olevilta 
muilta jalkapallotoimijoilta. 
 
Tervetuloa mukaan iloiseen jalkapallotoimijoiden joukkoon! 

 

http://www.urps.fi/
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQkNntjebOAhXJhywKHSqsAFoQjRwIBw&url=http://urps.mbnet.fi/&bvm=bv.131286987,d.bGg&psig=AFQjCNGnWT9UImW52S9n93nk_jggedMLig&ust=1472542305771281
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Urjalan Naisvoimistelijat ry  
 
  

  MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI 

Yhtenäiskoulu Yhtenäiskoulu Aseman koulu Aseman koulu 

  
  
17:00 – 18:00 

  Temppujumppa 4–7 
v 

Annakaisa Frankberg 
Pauliina Jalonen 

    

  
  
18:00 – 19:00 

  Kehonhuolto 

Amanda Viitasaari 
  
 

Sähly 

Emmi Ojala 

    

  
  
18:30 – 19:30 

  
Dynaaminen jooga 

(Auditorio) Veera 
Rantasalmi 

      

  
  
19:00 – 20:00 

    
Zumba® 

Sanni Silvasti 

  
Lavis® 

Heidi Kangas 

  
Kuntojumppa 

Virve Lehmus 

 
Syyskausi alkaa 5.9.2022 ja päättyy 25.11.2022. Syyslomaviikolla vko 42 ei ole jumppia. Kevätkausi alkaa 
9.1.2023 ja päättyy 28.4.2023. Talvilomaviikolla vko 9 ei ole jumppia. Jäsenmaksu yli 19 v. 80 €/vuosi ja alle 19 
v. 25 €/vuosi (perheen 1. ja 2. lapsi 25 €, seuraavat 15 €). 
Jäsenmaksun maksamalla voi osallistua kaikkeen Urjalan Naisvoimistelijat ry:n toimintaan. 
Jäsenmaksun maksaneilla on myös vakuutus jumppatunneilla tai -matkoilla sattuville tapaturmille. Tunnin kesto 
55 min. Tunneille osallistuminen kirjataan paikan päällä olevaan vihkoon. 
  
Lisätietoja: Puheenjohtaja Mirva Rajala, mirva.rajala@pp.inet.fi tai 041–4592654. Facebookissa: Urjalan 
Naisvoimistelijat ry ja netissä https://unv.sporttisaitti.com/ 
 

Tervetuloa liikkumaan kaikki uudet ja vanhat jäsenet! 

 
 

 
 
 

mailto:mirva.rajala@pp.inet.fi
https://www.facebook.com/urjalannaisvoimistelijat
https://www.facebook.com/urjalannaisvoimistelijat
https://unv.sporttisaitti.com/
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Ji Do Kwan Taekwondo   
  
Urjalan Yhtenäiskoulun liikuntahalli: 
Tiistaisin klo 18.00–19.30 lohko 3 
Torstaisin klo 17.30–19.00 lohko 1 
  
Laji sopii erinomaisesti kaikenikäisille koululaisille sekä vanhemmille vaikkapa yhteiseksi harrastukseksi.  
Taekwondoon voi osallistua lapset, nuoriso, vanhemmat ja myös seniorit. 
Kantasuomalaiset kuin maahan muuttaneet. 
Kaikki on tervetulleita ja kavereita saa ottaa mukaan. 
Harjoituksissa huomioidaan eri ikäryhmät sekä henkilöiden ominaisuudet. 
Laji opettaa yhdessä toimimista ja antaa jokaiselle perustan itsepuolustuksesta.  
Aikaisempaa kokemusta ja varusteita ei tarvitse olla.  
Harjoituksiin osallistumiseen riittää, kun saapuu paikalle mukanaan t-paita, verkkarit ja hyvä positiivinen asenne.   
Osallistuminen harjoituksiin on maksutonta. Tervetuloa mukaan! 
  
Lisätietoja: 
Markus Karvinen  
Email : Urjala.tkd@gmail.com 
Puh : 044 5222522 

 
MLL Urjalan yhdistys ry.  
  

Perhekahvila (syyskuu-toukokuu) 
Kisatie 2, Osuuspankin alakerrassa,  
käynti parkkitilan kautta. 
Vapaata oleskelua, juttuseuraa, vertaistukea ja leikkiä lapsille.   
Perhekahvila on kaikille avoin ja ilmainen. 
 
Aamukahvila maanantaisin klo 9.30-11  
Parittomina viikkoina aamukahvilan järjestää MLL ja parillisina viikkoina aamuperhekerhon järjestää Urjalan 
seurakunta.   
 
Iltakahvila parillisten viikkojen tiistaina klo 17–18.30 
 
Perheliikuntaa yhtenäiskoulun salissa joka lauantai klo 10-12.  
Tervetuloa liikkumaan yhdessä lapsesi kanssa. Kaikki liikuntavälineet vapaasti käytettävissä! 
 
Leikkipuistotreffit kesällä erikseen sovittuina aikoina. 
Toimintaa voi halutessaan tukea liittymällä MLL Urjalan yhdistyksen jäseneksi. (Jäsenmaksu 25€/vuosi)  
Seuraathan Urjalan Sanomien Seuratoiminta-palstaa ja MLL Urjalan yhdistyksen facebook-sivuja mahdollisten 
muutosten varalta!  
 
Lisätietoa toiminnastamme:  
Facebook: MLL Urjalan yhdistys Verkkosivu: urjala.mll.fi  
puheenjohtaja Salla Hartus urjalan.yhdistys@mll.fi 

 

mailto:Urjala.tkd@gmail.com
mailto:urjalan.yhdistys@mll.fi
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4H 
Kerhotoimintaa alakouluikäisille. 4H:n henkilökohtainen jäsenmaksu 35€/vuosi, perhemaksu  
70 €/vuosi. Jäsenmaksulla saa osallistua niin moneen kerhoon kuin haluaa.   
Kerhomaksu (ei jäsenille) 35€/syksy 2022 ja 35€/kevät 2023 
 
Kuvataiteilijat 
Maanantaisin klo 16-17 4H:n toimistolla 
Luvassa taiteilua ja askartelua erilaisilla tekniikoilla. 
Ohjaajana: Katri ja Vivi 
 

Metsäsalapoliisit 
Tiistaisin klo 16.30-17.30 Lamminharjun ulkoilualueella 
Seikkailemme metsässä ja tutkimme metsäluontoa. Luvassa myös kivoja metsäleikkejä. Muista säänmukainen 
varustus ja hyvät kengät. Tihkusade ei meitä haittaa.  
Ohjaajana: Katri ja Vivi 
 

Eläinystävät 
Tiistaisin klo 18-19 4H:n toimistolla ja pihapiirissä. 
Kerhossa tehdään kaikkea ihanaa eläimiin ja lemmikkeihin liittyvää. Mukana myös ohjaajan sekä kerholaisten 
omia lemmikkivieraita. 
Ohjaajana: Sanna 
 

Vauhtihirmut 
Keskiviikkoisin klo 16-17 Yhtenäiskoulun liikuntahallissa (lohko 2) 
Hauskoja liikunnallisia leikkejä ja pelejä! Ota mukaan oma juomapullo sekä sisätossut.  
Ohjaajina: Enni ja Iida 
 

Kädentaitajat 
Keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 4H:n toimistolla 
Luvassa ihania käsitöitä ja askarteluja laidasta laitaan.   
Ohjaajina: Jenna ja Vivi 
 

Pelimestarit 
Torstaisin klo 16-17 4H:n toimistolla ja pihapiirissä. 
Kerhossa pelaillaan kaikkea kivaa aina lautapeleistä pihapeleihin. Pelailun lisäksi voidaan puuhailla kerholaisten 
toiveita kuunnellen muitakin kivoja juttuja! 
Ohjaajina: Enni ja Iida 
 

Tempputaiturit 
Torstaisin klo 17-18 Aseman koulun liikuntasalissa. 
Kerhossa luvassa kuperkeikkoja ja kaikenlaista muuta kivaa temppuilua. Ota mukaan oma juomapullo sekä 
sisätossut.  
Ohjaajana: Jenna 
 
Safkasankarit 
Lisäksi 4H ohjaa kolmea Safkasankarit-kerhoa osana Harrastava Urjala kerhotoimintaa. Kerhot kokoontuvat ti 
klo 14.30-16 Aseman koululla sekä ke ja to klo 14.30-16 Yhtenäiskoululla. 
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Akaan seudun diabetesyhdistys 
Diabetesyhdistys järjestää keilausta omakustanteisesti tiistaisin klo 15 Akaan Keilahallissa.  
Keilaus alkaa 13.9. Kimppakyydit lähtevät R-kioskin edestä klo 14.25. 
  
Teemme yhteistyötä yhdessä paikallisen reuma- ja sydänyhdistyksen kanssa. Järjestämme muutaman kerran 
vuodessa liikuntapainotteisen tapaamisen. Tärkeää on myös olla yhdessä, että sosiaalinen yhdessäolo korostuu. 
 
Lisätietoja: 
Venla Niemistö p.0407195990, venla.niemisto@gmail.com. 

 
Lisätietoja ja ideoita voi lähettää: 

Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja 
Anu Pajunen  
p. 040 335 4263 
anu.pajunen@urjala.fi 
 
Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori  
Heidi Jalli 
040 335 4372 
heidi.Jalli@urjala.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:venla.niemisto@gmail.com
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