Liikkuva kunta suunnitelmia 2021
-Yhdessä etänä -aamupäivä senioreille 15.2
-Vertaistervari ryhmän aloitus 22.2 ja jatkossa 8 krt joka maanantai (Teams)
-yhdistys illat suunnittelussa
-Liikkuva Kunta palaveri suunnittelussa
-Liikkuva kunta kesäkalanteri julkaistaan Rantalakeudessa 5.5
-Muista hyvinvointisi! kiertue 10.5
-Murron nappulahiihdot kysely lähetetty jossain muodoin pyritään järjestämään jos tilanne sallii
-Talvirieha? MLL (MLL tauolla koronan johdosta helmikuun loppuun, mutta suunnitelmissa myöhemmin)
-Salibandy turnaus? pyyntö lähetetty
-Tour de kids pyöräily tapahtuma kysely lähetetty Tulossa jos tilanne sallii
-Uimakoulut 7-11.6 ja 14-18.6 sovittu. pidetään jos tilanne sallii
-Pesäpallokerho pyyntö lähetetty, suunnitteilla kesäksi
-Jalkapallo koulu pyyntö lähetetty / suunnitteilla kesäkuuksi illalla 6-8 v ja 9-12 v
-Salibandyleiri pyyntö lähetetty suunnitteilla jos tilanne sallii
-Yleisurheilukoulu kesällä n. 2krt viikossa LNM
-Yleisurheilu lasten ja nuorten seurakisoja n. 2 ja heittokisoja 2 LNM
-Liikuntaleiri (yksityinen)?
-Ikäihmisten kesäjumpat suunnittelussa 2 krt vko Temmes ja Kirkonkylä ( touko? kesäkuu ja elokuu)
neuvoteltu vetäjän kanssa
-Ulkojumpat (kahvakuula ja zumba sekä jooga. Porras/polkujuoksu tapahtuma aikuiselle ja toinen
lapsille/lapsi perheille Moving
-kahvakuulla 2krt viikko kesällä Tyrkky
-Yleisurheilu kunnanmestaruus kisat alustavasti neuvoteltu LNM:n kanssa
-Frisbee golf kunnanmestaruuskisat kysely lähetetty Tulossa jos tilanne sallii
-Liikkuva kunta/liikuntarjontakalenteri 2021 syksy ja 2022 kevät kootaan ja julkaistaan syksyllä
-Perunamarkkinat?
-Salibandy turnaus pyyntö lähetetty
Koulujen ja varhaiskasvatuksen suunnitelmia kevät 2021
Murron koulu
omat hiihtokisat
mäenlasku- /laskiaistapahtuma
pyöräretket keväällä
Kuulammen koulu

välituntiturnauksia (koripallo, sähly jne.)
liikuntapäivä (yleisurheilu) toukokuussa
Kirkkomännikkö ja Rantarousti
liikuntatapahtumia on ennen aina ollut (esim. YU-kisat), mutta korona on ollut esteenä niiden
kaikkien järjestämiseen

Murto Käpytikka
Toiveissa olisi keväälle makkaranpaistoretkiä sekä pyöräretkiä esim. maatilalle. Linja-autoretki
keväällä olisi ihana!
Tenavatalo
retki pururadan laavulle sekä kävellen että pyöräillen sekä metsäretkiä
Väentupa
Laskiaisena mäenlaskuretki johonkin lähipuistojen mäkeen
Pääsiäisen aikaan liikunta/leikkitapahtuma päiväkodin pihalla
Kevätseurantaa, lasten lintuviikko, ulkoluokkapäivä, roskien keräysretket lähimaastoissa keväällä
lumien sulettua
Koronasta (Budjetista) riippuen kevätretki ulkoilu/retkeily/luontoteemalla esim. Markkuulle tai
Liminganlahdelle.
Kuumestari
Mitään isompaa ulkoilu-/liikuntatapahtumaa meillä ei ole nyt suunnitteilla. Viikottain jokaisella
ryhmällä on ulospoistumispäivä, jolloin koko aamupäivä ulkoillaan ja kuljetaan pidemmällekin ja
tehdään ulkoliikuntaa.

