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Päihteetön elämä teemana
Imatran kouluissa ensi
viikolla

Eteläkarjalaista urheilua kattavammin kuin
koskaan: Urheilu-Saimaa

UUSIMMA T UUTISET
Kopra ä rä hti Suvivirren puolesta 12:07
Ima tra n seura kunna lle 5, 8 miljoona n euron
verotulot 11:49
Va nhempa intoimikunta va litta a Sa vika nna n
koulun la kka utuksesta 11:17
Työttömyys vä heni Ima tra lla ja ka svoi
na a purissa 10:33
Lisä ä kuvia Yrityskylä stä — ka tso pois! 8:43

2.3.2012 13:29

LUETUIMMA T UUTISET
24 H

ENSI viikolla Imatralla alkaa Music Against Drugs -kouluviikko.
Järjestäjätaho Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti toimiva yhdistys,
jonka päämäärä on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Yhdistys järjestää
ehkäisevän päihdekasvatuksen kokonaisuuksia lapsille ja nuorille ympäri
Suomea. Tähän vuoden kohteista Imatra on ensimmäinen. Viikko huipentuu
9. maaliskuuta perjantai-iltana järjestettävään iltatapahtumaan
Vuoksenniskan työväentalolla.
– Tärkeintä on hauskuus. Elämä on hauskaa ilman päihteitä, yhdityksen
puheenjohtaja, yksi perustajista ja muusikko Sampo-Ilmari Tuhkalehto
summaa.
Music Against Drugs -kouluviikko on ennaltaehkäisevän päihdetyön
teemaviikko ala- ja yläkouluille. Viikko pitää sisällään muun muassa
valmiita aamunavauksia, aarteenetsintää, tietokilpailuja ja julisteita. Viikko
huipentuu iltatapahtumaan 9. maaliskuuta. Paikallisia bändejä pääsee
esiintymään.
Lisää Music Against Drugsista: http://musicagainstdrugs.info/
-UV

Lue Uutisvuoksen näköislehti ilmaiseksi tästä
Lähetä

Twitter

KIRJO ITA KO MMEN TTI
Kursivoi

KUUKA USI

Ra ja va rtija t a uttoiva t loukka a ntunutta
rekka miestä Pelkola ssa 24.3. 14:44
Itella vä hentä ä 87 Ka a kkois-Suomesta 24.3. 15:33
Keskossa pohdita a n Pa rikka la n ka uppa a 24.3. 15:47
La ma utta va ta skula mppu löytyi Pelkola ssa
24.3. 15:23

Sa vika nna n ja Meltola n kuutoset pa iskiva t töitä
Yrityskylä ssä — ka tso kuva t! 8:19
A ntsku-ilmiö levinnyt tilkkutöihin 7:58
Jussi Ma rkka nen vei Sa iPa n vä lierien kynnykselle
24.3. 21:34

Rivita lon pä ä tya sunto kä rä hti Joutsenossa
24.3. 20:19

Kylä niemessä nä hty jo kyykä ä rme 8:31
Lisä ä kuvia Yrityskylä stä — ka tso pois! 8:43
LUETUIMMA T KO LUMN IT JA PÄ Ä KIRJO ITUKSET
VIIKKO

KUUKA USI

Gra nd H otel Ca sca de d’Ima tra 22.3. 4:00
Pyryn jä lkeen 20.3. 4:00
Metsä jä tti nöyrtyi kohun pa lja stuttua 24.3. 4:00
H yvä ka nna notto oma ishoita jien puolesta
20.3. 4:00

Suosittele 17 henkilöä suosittelee tätä. Ole kavereistasi ensimmäinen.

Lihavoi

VIIKKO

Ka tseet kä ä ntyvä t Kisa puistoon 21.3. 4:00
KUUMA LIN JA 13330

Linkitä

Lainaa

Näppäile tunnus uv kuuma, sen jälkeen välilyönti ja
viesti. Lähetä viesti numeroon 13330. Viestin pituus
max 160 merkkiä. Viestin hinta 0,70 euroa.
Toimitus päättää viestin julkaisemisesta.

Ka a pelityö ka tka isi Kirkkoka dun (25.3. 13:38)
Etelä -Ka rja la n työttömistä lä hes neljä nnes yli
vuoden työttömä nä (25.3. 13:06)
Kopra ha lua a suvivirren la ula misen ja tkuva n
Nimi:

TILAUS PALVELU

(25.3. 12:26)

Etelä -Ka rja la a n suunnitella a n yhdistysten

HAE

