
Tempoa tenaviin –musiikkiliikuntaryhmä pääsääntöisesti 1-3 –vuotiaille 
Toiminta alkaa ma 2.9. klo 17.15-17.50. Pääsääntöisesti ryhmä on tarkoitettu jo 
käveleville 1-3 -vuotiaille, mutta myös sylivauvojen osallistuminen ryhmään on 
mahdollista.  
Tempoa Tenaviin -musiikkiliikuntaryhmät ovat lasten ja aikuisten yhteisiä 
kohtaamispaikkoja, jossa liikutaan, leikitään, lauletaan ja temppuillaan.  
Hinta 20 euroa + jäsenmaksu /lukukausi. 
Ohjaajana Mari Knuuttila. Ilmoittautumiset www-sivujen kautta tai p. 040 5404 306. 
 

Tanhu (kansantanssi) 
Tanhu on monipuolinen harrastus, joka kehittää kehonhallintaa, rytmitajua, 
motoriikkaa ja sosiaalisia taitoja. Esiintymiset ja matkat ovat oleellinen osa 
harrastusta. Harjoitukset sisältävät erilaisia tekniikkaharjoituksia, liikuntaleikkejä ja 
tansseja.  
Kansantanssiryhmät kokoontuvat maanantaisin alkaen 2.9. 2013 
6-9 –vuotiaat (eskari, 1-3 lk -ikäiset) klo 18-18.45 (kellonaikaan voi syksyn aikana tulla pientä 
muutosta kanteleryhmien aikatauluista johtuen) 

Hinta 20 euroa + jäsenmaksu /lukukausi. 
Ohjaajana Mari Knuuttila. Ilmoittautumiset www-sivujen kautta tai p. 040 5404 306. 
 
Muksukerho (kansantanssiin valmistava)  
Muksukerhoa (4-5 -vuotiaille) ei tänä lukuvuonna järjestetä. Jos halukkaita tulee 
ainakin 5, niin yritämme järjestää muksukerhon. 

Laukkosken nuorisoseura ry on perustettu vuonna 1905 ja se on osa 
valtakunnallista nuorisoseurajärjestöä. Nuorisoseura tarjoaa 
sitoutumatonta harrastustoimintaa kaikenikäisille painottaen erityisesti 
lasten ja nuorten toimintaa.  
Laukkosken nuorisoseura omistaa Laukkosken seuratalon ja taloa 
vuokrataan yksityisille ja yhteisöille. Talo tarjoaa upeat puitteet seuran 
omalle toiminnalle, erilaisille tapahtumille ja yritysten tilaisuuksille sekä 
yksityishenkilöiden juhlille.  

LASTEN TOIMINTA 
 



Tapahtumat 
To 21.11. klo 19.00 Laukkosken nuorisoseuran syyskokous 
La 30.11. klo 18.30 Laukkosken nuorisoseuran pikkujoulu 
Joulukuussa myös kanteleryhmien syyssoittajaiset.  
 
Lisätietoja: 
Puheenjohtaja: Mari Knuuttila p. 040 5404 306  
Laukkosken seuratalon varaukset ja tiedustelut: Pertti Asikanius p. 050 3746 224   

Zumba ja muu tanssi 
Zumba  jatkuu Laukkosken seuratalolla 
syyskaudella keskiviikkoisin 4.9.2013 lähtien klo 
18-19.  Zumba-tunti sisältää helppoja ja hauskoja 
askelsarjoja latinalaismusiikin tahtiin. Hinta 7 
euroa/krt tai 50 euroa/10 kerran kortti. 
Opettajana kevään tapaan Minttu Sainio.  
 
Lisäksi tulossa lokakuussa pari tanssisunnuntaita  
BOOIAKA su 20.10.  sekä su 27.10. klo 17 
opettajana Heidi Haimi.  
Hauska ja energinen uusi koreografiatunti, jossa liikkeitä 
toistetaan useasti  ja musiikki ei pysähdy kesken kaiken, vaan 
koreografioita täydennetään pikkuhiljaa, irrottelua ja fiilistelyä 
unohtamatta. Musiikkityylit vaihtelevat Hip hopista reggaetoniin 
ja old schoolista lattareihin. 
 
Ei ilmoittautumisia.  

http://www.laukkoskennuorisoseura.net 

Kanteleryhmät 
Lasten kanteleryhmät jatkuvat maanantaisin 2.9. lähtien. 5- tai 10 –kielisiin 
kanteleryhmiin on paikkoja vapaana ja niitä voi tiedustella kanteleopettajalta Essi 
Muikulta (essi.muikku@gmail.com). Ryhmäkohtainen aikataulu julkaistaan www-
sivuilla.  
 
Lisäksi aikuisten kanteleryhmä jatkaa toimintaa periodimaisesti. Lisätietoa tulossa 
lähiaikoina www-sivuille.  
 

Ryhmät kokoontuvat 
Laukkosken seuratalolla 
(osoite: Krouvarintie 20,  
07150 Laukkoski). 
Koulujen syyslomaviikolla 
ei pidetä kerhoja.  
 
Ilmoittautumiset www-
sivujen kautta. 
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