
Syyslomaohjelmaa Kruunupyyssä 2019

Torstai 17.10

Perjantai 18.10

Uintia Kokkolan VesiVeijarissa. Torstaina kaikilla esikoululaisilla, 1-9 -luokkalaisilla ja
lukiolaisilla on mahdollisuus osana syyslomaohjelmaa uida ilmaiseksi Kokkolan uimahallissa.
Oma nimi ja koulun nimi kirjoitetaan vihkoon uimahallin kassalla.

Keilausta Kruunupyyn keilahallilla klo 10-12. Torstaina kaikilla 1-9 -luokkalaisilla ja lukiolaisilla
on mahdollisuus keilata ilmaiseksi. Ilmoittautumiset viimeistään 16.10 keilahallille numeroon
040-8274546. Ilmoita jos osallistut klo 10-11 tai 11-12. Oma nimi ja koulun nimi kirjoitetaan
vihkoon keilahallin kassalla.

Ponipäivä Annan Tallilla klo 12-16:30.
Päivä sisältää yhden ratsastustuokion ja välipalaa. Puuhailemme ponien parissa ja teemme
tallihommia toivomuksen mukaan. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse. Osallistumismaksu 40
euro. Oma vakuutus ja säävaraus. Max 6 osallistujaa per päivä. Ilmoittautumiset Anna Parviainen
0440946467
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Syysloma reissu Haaparantaan.  Linjaauto: klo 06:00 Kruunupyyn liikuntahalli, klo 06:20 Alavetelin
Sala, klo 06:40 Teerijärven S-market. Ikäraja ilman omaa valvojaa 13 vuotta. ajoitettu määrä
paikkoja. Hinta 30 euro/henkilö. Ilmoittautumiset Mona Ahlsved 044-2551017 viimeistään 14.10.

Tulee kokeilemaan kiipeilyä Kruunupyyn liikuntahallille klo 10-12. Ilmaista kiipeilyä -9 -
luokkalaisille ja lukiolaisille. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse.

Liikkis Kruunupyyn liikuntahallilla klo 17-19:30. Seiska luokkalaisilla ja sitä
vanhemille  nuorilla yhdessä liikkumista eri palloilulajien parissa.
Järjestäjä: Kruunupyyn seurakunta,



Luistelua ilman mailaa Teerijärven jäähallissa klo 13-14

Luistelua ilman mailaa Kruunupyyn jäähallissa klo 10-13

Sunnuntai 20.10

Paintball Klo 12-15 Kokkolassa Perkalontiellä lähellä motocross rataa. Suositellaan että kaikki ovat
paikalla viimeistään klo. 11:30, jotta peli voidaan aloittaa nopeammin. Ilmoittaudu viimeistään
torstaina 17.10 kunnan vaihteeseen puh. 8343000 klo 9-11 tai osoitteella vaxeln@kronoby.fi.
Hinta 25 euro/henkilö. Vaatii vähintään 15 osallistujaa. Hintaan sisältyy: kohdistin (ase), 500
väripatruunaa, haalari, kasvosuoja ja kaasupullo. Lisäväripanoksia voi ostaa paikan päältä. Juotava
ja mahdollinen välipala otettava itse mukaan. Osallistumiseen vaaditaan kirjallinen lupa
vanhemmilta. Lupa lappu annetaan Simon Riskalle paikan päällä.

Lauantai 19.10

 
- - - - - - - - - - - - - - - - -Leikkaa! (Tai kirjoita omalle lapulle)- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Täten sallin  _____ vuotiaan lapseni  _______________________________ osallistua  i Paintballin
Kokkolassa 19.10.2019.

 
Annan luvan valokuvata lastani sekä mahdollisesti julkaista kuvat kunnan kotisivulla.
                                           

Kyllä                         Ei
 

 
_________________________________
Huoltajan nimi

Kysymyksiin vastaa vapaa-ajan koordinaattori Hanna Lindholm
puhelimen 040-8679739 tai sähköpostin hanna.lindholm@kronoby.fi
välityksellä

www.kronoby.fi

Musiikki kahvila Lyktanilla  avoimet ovet klo 19:30-24:00 kirkkotiellä 18.
Kasiluokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille. Ohjelmaa ja yhdessä oloa.
Järjestäjä Kruunupyyn seurakunta


