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Kyläyhdistys tiedottaa:

Linnateatteri esittää:

"Tatu ja Patu työn
touhussa"
pe 16.2.2018 klo 9.45-10.30
Niinijoen koululla
myös kotihoidossa olevat lapset ovat
tervetulleita!
Lyömätön parivaljakko taas vauhdissa!
Aino Havukaisen ja Sami Toivosen luoma kaksikko valtaa jälleen koulun liikuntasalin, kun
pätkä- ja silpputyön erityisasiantuntijat havainnollistavat ammattien synnyn ja kertovat
juhlavasti arkisista työn sankareista.
Mitä itua on maanviljelijän ammatissa, mitä harjaantunut ammattilainen
saa aikaan Patun hiustyylistä ja taivuttaako karski metallimies pitkään
valssattuaan kaiken tangoksi?
Tervetuloa Outolan työntutkimuskeskukseen ottamaan selvää!

Niinijoen Seudun kyläyhdistys haluaa
onnitella Niinijoki-Pappisten alueen
uusia asukkaita ja heidän perheitään.
Kyläyhdistyksen onnittelulahjan saa toimittamalla vauvan
tiedot (sukunimi, etunimet, syntymäaika ja osoitetiedot,
mielellään myös kuva) 25.2.2018 mennessä osoitteeseen
riikka.hunsaeskola@gmail.com
Niinijoen seudun vauvat 2017 –potretti julkaistaan
seuraavissa kyläuutisissa maaliskuussa.

Kyläyhdistys tiedottaa:
ZUMBA tiistaisin Niinijoen koululla
ti klo 17-18

Ohjaajana Kati Kärhä.
Osallistumismaksu maksetaan suoraan Katille

5€/kerta

40€/10-kortti

60€/20-kortti
Sama kortti käy myös Katin ohjaamassa Kojonkulman ryhmässä.






Kaikenikäiset, -kokoiset ja -kuntoiset huomio! Niinijoen Seudun
kyläyhdistyksen järjestämä JUMPPA torstaisin Niinijoen
koululla to klo 18-19.
Ohjaajana Jaana Tiilikka.
Muista ottaa mukaan jumppamatto ja vesipullo.
Jumppa sopii kaikille: liikkeet voi tehdä kolmella tavalla
(helppo, vähän haastavampi ja enemmän haastava).
Maksu 1 €/kerta.

Ensiapu1 -kurssit Niinijoen koululla
Kurssi antaa maallikkoauttajalle perusvalmiudet toimia
tavallisimmissa onnettomuus-, tapaturma- ja
sairauskohtaustilanteissa.
Kurssi järjestetään saman sisältöisenä, kahtena eri viikonloppuna eli :

1. kurssi: pe 9.3. klo 18.00-21.45 - la 10.3. klo 9.00-17.15
2. kurssi: pe 6.4. klo 18.00-21.45 - la 7.4. klo 9.00-17.15
Kurssille mahtuu 15 osallistujaa.
Kun 1. kurssi on täynnä, otamme ilmoittautumisia vastaan kurssille no 2.
Ilmoittautumiset viimeistään 28.2. Onnelan Riikkalle, puh. 040 5301 748.
Koska kyläyhdistys maksaa osan kurssin hinnasta, jää osallistujalle
maksettavaksi vain 20 euroa. Maksu kerätään kurssin alussa.
Kyläyhdistys tarjoaa kurssilaisille kahvia/teetä & pientä
naposteltavaa, sekä lauantaipäivänä kevyen lounaan.

Kurssin kouluttajana toimivalta Annelta on
mahdollista tilata EA1-kortti 10 euron
maksun vastaan.

Kyläyhdistys tiedottaa:






klo 14-17 patikointi laavulle (n. 2,5 km matka)
lähtö/opastus Seppälän Sepon pihapiiristä, Koivusuontie 362.
Laavulla makkaranpaistomahdollisuus, kyläyhdistys tarjoaa makkarat.
Ulkoilun jälkeen mahdollisuus saunomiseen Ylätuvalla, sauna
lämmin ja kahvia tarjolla klo 16-19



Pyhäkoulu
Hengelliset
SLEY:n Niinijoen osaston vuosikokous ja hartaus pe 16.2 klo 18.00 Niinijoen
Osuuspankin kokoushuoneessa. Johtokunta kokoontuu klo 17. Mukana Olli
Koskenniemi. Tervetuloa uuden suunnitteluun.
Niinijoki-Pappisten päiväpiiri koontuu keväällä 2018 Niinijoen Osuuspankilla torstaisin
klo 13.00: 8.2, 8.3 ja 12.4. Tervetuloa mukaan.
Loimaan seurakunnan kinkerit Niinijoella:
 su 18.2 klo 14.00 Pappinen-Grekilä-Koivusuo-Virkasuo Merja-Hokka-Hoffrenilla ja
Mika Hoffrenilla Pappistentie 460.
 Su 4.3 klo 15.00 Haaroinen Hannele Wilenillä Oripääntie 460.
 Ke 14.3 klo 18.00 Torkkala-Pahikainen-Vilvainen Riikka ja Jari Onnelalla
Sallinmäentie 24.
Seuraavat kyläuutiset ilmestyvät maaliskuussa 2018. Tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan Loimaan Lehden
seuratoimintapalstalla. Uutisiin tuleva aineisto: riikka.hunsaeskola@gmail.com, 0503074014

Maatalousnaiset tiedottavat:
Loimaan Keskipitäjän Maatalousnaisten
vuosikokous Kauneusnurkka
Säihkeessä
(Vesikoskenkatu 1 lh. 2)
ti 6.3. klo 18.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu ja tutustumista Säihkeen palveluihin ja tuotteisiin.
Tervetuloa!
Johtokunta

Pyhäkoulu

Eläkeläisille:
Ikäihmisten hyvän olon liikunta, koe
yhdessä liikunnan ilo!
Perjantaisin klo 13.0014.00 Niinijoen koululla

Tunnilla kohotetaan kuntoa monipuolisesti
liikunnasta iloiten. Tunnilla ei hypitä, eikä
tehdä vaikeita askelsarjoja. Harjoituksissa
keskitytään tasapainon, ryhdin ja kehon
hallinnan parantamiseen, mikä tapahtuu
ensisijaisesti keskivartalon lihaksia vahvistaen,
nivelten liikeradoista huolehtien ja tietenkin
venytellen. Kausimaksu 25€/ryhmä, kertamaksu
2,5€. Tervetuloa!
Loimaan kaupunki / liikuntapalvelut

