
SIILINJÄRVEN VIRKISTYS ry.  VIIKKO-OHJELMA 2019  päivitetty 5.2.2019…. 

klo maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 

9.00 
10.00 
 
12.00 

Kaupassa käynti 
Kahvipöydän laitto 
  
klo 12.00 
KESKUSTELURYHMÄ 
HENGELLINENRYHMÄ 
kuukauden 2 maanantai 
keskustelua ja musiikkia 

Omien asioiden 
hoitamista, ja oma   
toimista virkistäytymistä 
sekä lepoa.        
MIELI MAASTA ry:n 
ryhmä klo 12.00-14.00 
2x/kk 
(kiinteä ryhmä) 
 
Tarvittaessa ruoan 
esivalmistelut                                             

RUOKARYHMÄ klo 9 
MONITOIMIRYHMÄ 
Vuorelan kirkossa 
klo 10.00-12.00 
Kahvipöydän laitto 
Mieli Maasta n. 1xkk 
LENKKIRYHMÄ klo 
10.30  Fonttanellan 
edestä          
RUOKAILU klo 12.00 
 

Kaupassa käynti 
LEIVONTARYHMÄ 10.00 
 
UuttaPuhtia ryhmä12.00 
klo 13.00Kahvi ja 
kahvileipä 1€ 
PELIRYHMÄ n. klo 13.15 
Ompelukone käytössä. 
Tarvittaessa ruoan 
esivalmistelut 

RUOKARYHMÄ klo 9 
ruoan valmistus 
 
RUOKAILU 12.00 
tiskausta ja siistimistä 
seuraavan ruokapäivän -ja 
viikon suunnittelua  

14.00 
 
15.00 
 
16.00     

 
 
LIIKUNTARYHMÄ 15.15 
Vuorelan ala-asteella 
(lentopalloa) 
 

KEILAUS- ja 
UINTIRYHMÄ 
Fonttanellassa klo 13.00 
kuukauden toinen ja 
viimeinen tiistai. 
kenkävuokra 1,00 euro 

Virkkula menee kiinni 
klo 14.00 
 
               

LIIKUNTARYHMÄ 
Siilinlahden ala-aste klo 
15.15-16.15 (lentopalloa) 
(kesällä klo 14.00-16.00 
Ahmon kentällä tennistä 
ja muita ulkopelejä) 

Klo 14.00 
HYVÄÄ VIIKONLOPPUA ! 
 
 
SIIVOUSRYHMÄ 
 

KESKUSTELURYHMÄSSÄ ”mm. levyraati.  Ajankohtaiset asiat” mukaan ovat tervetulleita kaikki kuntoutujat. Kahvipöytä 2,00 €, ei jäsenet 2.50€ 

RUOKAILU järjestetään kahtena päivänä viikossa, ke ja pe.  Keittiöryhmäläiset valmistavat kotiruokaa. Salaatti, pääruoka, jälkiruoka ja kahvi 3,00 €, ei jäse- 

net 4,00€, KEILAILU- JA UINTIRYHMÄ on kk/2. ja viimeinen tiistai klo 13.00 Fonttanellassa. Tule keilahalliin jo 12.50. Kylpylä eläkeläiset/erityisryhmät 4,50 €. 

MONITOIMIRYHMÄ keskiviikkona Vuorelan kirkossa, jossa on tarjolla kahvia, teetä, kahvileipä, hedelmä ja mehu 1,00 €. Ryhmässä tehdään myös pieniä 

käsitöitä, retkiä ja joskus syömässä sekä harrastetaan liikuntaa sekä käydään läpi ajankohtaiset asiat.  Kiinteä Mieli Maasta ry:n ryhmä kerran kuukaudessa. 

UUTTA PUHTIA Virkkulassa to klo 12.00 (Hannu Marjoniemi), klo 13.00 kahvi ja kahvileipä 1 €, PELIRYHMÄSSÄ torstaina pelataan tuttuja ja hauskoja 

seurapelejä. Teemme yhdessä mm. retkiä ja tämän vuoden retkiä parhaillaan suunnitellaan. Retkistä ja muistakin tapahtumista ilmoittelemme Uutis-Jousen 

Siilinjärvellä tapahtuu-palstalla, myös Siilinjärven kunnan verkkosivuilla; terveyspalvelut>mielenterveys>vertaistuki. YHTEYSTIEDOT: Käyntiosoite:Virkkula, 

Kuiluntie 3B, 2.krs, s-posti:  virkkula@dnainternet.net  Puh.joht. Riitta Korhonen puh.0442103330, vpj. Tarja Pirinen, Siht. Esko Kuronen puh.0442103339, 

Jäsenrekisterinhoitaja Maritta Kansanaho-Kuronen puh.0442103339 

mailto:virkkula@dnainternet.net
mailto:www.virkkula@dnainternet.net


Loma-ajat Siilinjärven Virkistys ry:n toiminnassa ovat seuraavasti vuonna 2019; 

Hiihtoloma maaliskuussa (koululaisten lomaviikko) 

Kesäloma (juhannuksesta heinäkuun loppuun) 

Syysloma lokakuussa (koululaisten lomaviikko) 

Joululoma (Joulujuhlasta Uuden Vuodenpäivän jälkeen seuraavana arkipäivänä) 


