
MAANANTAINA 17. HEINÄKUUTA 201710

Näytökset:
to 20.7. klo 19 Ensi-ilta
ti 25.7. klo 19
ke 26.7. klo 19
to 27.7. klo 19
su 30.7. klo 14 ja klo 19
ti 1.8. klo 19
ke 2.8. klo 19
su 6.8. klo 19

Liput 18 €
7-15 -vuotiaat 7 €

Lisätietoja ja lipputilaukset
www.kainasto.fi
tai p. 044 0614440
Ennakkolipunmyynti:
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy

Ylistaron Kainaston nuorisoseura, 
Ylistarontie 520, 61410 Ylistaro As.

Suur-Palon Sukuseura ry:n 
sukukokous 
Hotelli-Ravintola Alma, 

Ruukintie 4, Seinäjoella la 5.8.2017
Klo 12.00 Pitopöytälounas
Klo 13.30 Suur-Palon Sukuseuran 
vuosikokous
Klo 14.00 Sukujuhlan juontaja 
mestarikansanlaulaja Jussi Asu

Lisätietoja www.suurpalo.org

Untamalan kentällä 
(Ylihärmään menevän 
tien varrella, opasteet)

to 20.7 klo 18
Sarjat: tytöt ja pojat 

ikävuosittain 
2014-2009 syntyneet.  

Lajit: juoksu 60m 
ja pallonheitto. 

Kaikki osallistujat 
palkitaan. Aikuisille 
saappaanheittokisa.

Nappulakisat

Buffetti!  Tervetuloa!  

Untamalan kyläyhdistys ry 

LAIHIA Seurakunnan harrastetila 
Hoppiksen pihalla lapsijoukko pelaa 
innokkaasti polttopalloa. Käsillä on 
kesäkuun siihenastisista päivistä läm-
pimin päivä, joten pian lapset ehdot-
tavat sisälle menoa. Salissa on viileäm-
pää ja mukavaa tekemistä löytyy siel-
läkin. 

Lapset ovat Laihian seurakunnan 
kesäkerholaisia. Heti koulun jälkeen 
alkanut kolmiviikkoinen kerho oli 
suunnattu 1–2-luokkalaisille. Ohjaa-
jina toimivat seurakunnan lastenoh-
jaajat.

– Tälle on ollut tilaus jo monta vuot-
ta, toteaa Katariina Niemelä-Piirai-
nen.

Monille perheille on ongelma, kuin-
ka alakoululaisten päivät saadaan täy-
tettyä vanhempien ollessa töissä.

– Tämän ikäiset eivät voi enää men-
nä perhepäivähoitoonkaan, peruste-
lee Jaana Vuorenmaa.

Kesäkerhoon osallistuminen oli jous-
tavaa. Ohjaajien mukaan osa lapsista 
lähtee jo päivällä, ennen kerhon lop-
pumista, kotiin.

– Heillä on vanhempien antamat lu-
palappuset mukana. Näin vanhemmat 
tietävät, missä lapset ovat. Kukaan ei 
voi lähteä täältä ilman tätä lupaa, Nie-
melä-Piirainen sanoo.

Kerho oli lähes ilmainen, vain parin 
euron päivämaksu, sillä lapset toivat 
omat eväät mukanaan. 

Päiville oli järjestetty paljon erilaista 
tekemistä. Oli sählyä, jalkapalloa, ma-
jan rakentelua ja pienoissähköautora-
dalla autojen ajattamista.

– Nurkkajussi on suosittu leikki tääl-
lä ulkona, Vuorenmaa mainitsee van-
hasta pihaleikistä. Lapset kiertävät sii-
nä Hoppiksen taloa, joten juostavaa 
riitti.

– Lapset leikkivät hyvin yhdessä, 
vaikka tämä onkin poikavaltainen 
joukko, toteaa Niemelä-Piirainen ryh-
mästä.

Mukana kerholaisena oleva Jussi Jär-

vi-Laturi vahvistaa asian.
– Täällä on tosi kivaa kun saa leikkiä. 

Olen koonnut legoja ja pelannut säh-

lyä. Kotona ollessa olen vain, jos ei ole 
kavereita.

Sählyssä pelikaverina sillä hetkellä 
ollut Juuso Hietanen sanoo pyöräile-
vänsä usein kavereille kun ei ole ker-
hossa. Jussi ei kertomansa mukaan 
harrasta erityisesti pyöräilyä.

– Futista harrastan ja siinä menee ai-
kaa.

Erilainen leikkiminen on myös Hil-
ma Rannanpään mieleen. 

– Ja kun on kavereita, on mukavaa, 
hän sanoo.

ARJA KORJUS-HIETALA 

Polttopallo ja nurkkajussi 
olivat lasten suosikkeja 
kesäkerhossa

Polttopallon peluussa osattiin ketterästi väistää palloa.

KUVAT: ARJA KORJUS-HIETALA

Jussi Järvi-Laturi ja Juuso Hietanen menevät ensi syksynä kolmannelle luokal-
le. Yksi heidän suosikeistaan kesäkerhossa oli sählyn peluu.

Minea Kukkola ja Hilma Rannanpää 
kokosivat kirjain-palapeliä.

Haastattelupäivänä oli myös askarrel-
tu päällystämällä liiman avulla kivet 
värikkäillä lautasliinoilla.

ETELÄ-POHJANMAA 
Lakeuden Etappi Oy:lle on 
myönnetty Yhteiskunnalli-
nen yritys -merkin käyttö-
oikeus. Lakeuden Etappi on 
vastuullinen jätepalvelui-
den tuottaja, joka kehittää 

jatkuvasti toimintaansa 
niin, että yhä tarkentuvat 
ympäristövaatimukset 
tulevat huomioiduiksi ja 
asiakas saa parasta mah-
dollista palvelua kustan-
nustehokkaalla hinnalla. 

– Yhteiskunnallinen 
yritys -merkki on Lakeuden 
Etappi Oy:lle ulkopuolisen 
tahon todennus toimin-
tamme avoimuudesta ja 
yhteiskunnallisesta kehitys-
työstä toiminta-alueemme 
parhaaksi. Etappi on pysty-
nyt tehokkaalla toiminnan 
kehittämisellä kääntämään 
nykyisissä olosuhteissa 
alueen jäte- ja kierrätyskus-
tannukset laskuun. Teho-
kaan toiminnan takana on 
jatkuva tutkimus- ja kehi-
tystyö, sekä toimiva laaja 
yhteistyöverkosto, toteaa 
tunnustuksesta toimitus-
johtaja Pekka Kontio.

Etapille 
mieluisa 
tunnustus 


