Hei 
Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan
väki kiittää kaikkia toimintaamme
osallistuneita ja toivottaa uudet perheet lapsineen tervetulleeksi mukaan.
Kaikille pienille ja isoille aurinkoista,
lämmintä kesää.
Enkeleitä mukaan kesäpäiviin ja reissuille .

Toimipisteet
LAHELA

Lahelan terttu, Terttuseljankuja 1
puh. 040 177 9118
MATTILA
seurakuntakoti, Välitie 20
puh. 040 177 9117
RIIHIKALLIO Pellavankulma (päiväkoti Pellavan
alakerta) Pellavamäentie 11
puh. 040 177 9112, 040 177 9113
JOKELA
kirkko, Kouluraitti 11
puh. 040 177 9114, 040 177 9115
KELLOKOSKI seurakuntatalo, Männistöntie 5
puh. 040 177 9116

LAPSILLE JA PERHEILLE
syksyllä 2017

Varhaiskasvatuksen toimistossa
pappilassa (Kirkkotie 45)

Toimintamme alkaa elokuussa viikolla
33, jolloin alkavat päiväkerhot, perhekerhot, Eka-vauvaryhmä ja Pellavankulman Avoin aamu.
Perhemuskarit alkavat 21.8. alkavalla
viikolla.
Näkemisiin ,
toivottaa varhaiskasvatuksen ja perhetyön väki
Taiteiden yössä 11.8.
kirkkotuvan pihalla klo 18-19.30 perheen pienimmät ja vähän isommatkin pääsevät toimintaradalle
ja kokeilemaan keppihevosratsastusta.
Iloisiin tapaamisiin , Katja, Satu ja Susanna

Kaija Sarén, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja, varhaiskasvatus- ja perhetyö, päiväkerhot, koulul. IPkerho, p. 040 766 4668
Katja Manninen – Abbouchi, perhetyötä, päivähoitoyhteydet ja pyhäkoulut, p. 040 778 9776,
Janne Hollo, varhaiskasvatuksen ja perhetyön pappi,
perhekerhot, perhetyö, p. 0400-707752
Sähköpostiosoitteet työntekijöille:
etunimi.sukunimi@evl.fi,
poikkeus: sari.m.laaksonen@evl.fi

Perheiden kanssa arjessa ja pyhässä
Seurakunnan varhaiskasvatusta ja
perhetoimintaa lapsille
ja aikuisille yhdessä ja erikseen.
Haluamme suojella
lapsuutta sekä tukea vanhemmuutta ja
kristillistä kasvatusta.
Me seurakunnan varhaiskasvatus- ja perhetyöntekijät olemme sinua ja perhettäsi varten.

Lue lisää kotisivuiltamme:
www.tuusulanseurakunta.fi
 toiminta  lapset ja perheet
sekä lehti-ilmoituksista.
Lapsityö Facebookissa:
”Tuusulan seurakunta Lapset ja perheet”
Instagram: tuusulanseurakunnan _lapset

Päiväkerhossa
on leikin iloa, yhdessä tekemistä ja välittämistä.
Perhekerho
on avoin pysähdyspaikka aikuisille ja lapsille
yhdessä.
Muuta toimintaa
Pyhäkoulu, Avoin aamu, avoimet perhemuskarit,
ekavauvaryhmä, tapahtumia, retkiä,
perhemessuja…jne

Tervetuloa mukaan!

Ekavauva -ryhmä
Ensimmäisen lapsensa saaneille perheille Lahelan
tertussa keskiviikkoisin 16.8. alk. klo 14- 15.30,
Mukaan tuleminen ei edellytä ilmoittautumista.
Vauvaperheen arkeen liittyvät teemat ovat nähtävissä seurakunnan kotisivuilla. Lisätietoja Satu
Rathgeber, p. 040 627 9788.

Avoimet perhemuskarit
Perhekerhossa

odotetaan juuri sinua äiti, isä, isovanhempi, hoitaja lastesi kanssa. Yhdessäolo lasten ja aikuisten
kesken sekä elämän kysymysten jakaminen
muiden aikuisten kanssa tuovat keitaan keskelle arkea. Perhekerhon aluksi nautitaan aamupala.
Toiminta on maksutonta eikä edellytä ilmoittautumista.

Perhekerhot kokoontuvat
kerran viikossa, alkaen elokuussa viikolla 33
Tiistaisin

Jokelan kirkolla 9.30-11.30
ja
Mattilan perhekerho
Mattilan seurakuntakodilla
kaksi ryhmää, aamuvirkut 9-10.30
ja aamutorkut 10.45 -12.15

Keskiviikkoisin

Pellavankulmassa 9.30-11.30

Torstaisin
Lahelan tertussa klo 9.30-11.30 ja
Kellokosken seurakuntatalolla klo 9-11.

Pellavankulman Avoin aamu

perjantaisin klo 9-12. Aamupala. Tule oman aikataulun mukaan.
Lapset, äidit, isät, isovanhemmat, hoitajat lasten
kanssa tervetuloa viettämään aamupäivää mukavassa seurassa . Lisätietoja Susanna Soininen,
p. 040 1779 112.

Pellavankulmassa ja Kellokosken srk.talolla maanantaisin 21.8.alk klo 15 ja
Lahelan tertussa tiistaisin 22.8. alk. klo 15.
Perhemuskari on kaikille avoin ja maksuton.
Musisoinnin jälkeen leikkiä voi jatkaa kahvilassa.
Lisätietoja: Johanna Pajuniemi (Kellokoski),
p. 040 627 9889
Leena Pitkäniemi (Pellavankulma)
p. 040 177 9112
Lahelan muskarista lisätietoja elokuun alussa
kotisivuilla.

Yhden vanhemman olohuone
alkaa syksyllä perhekeskus Myötätuulessa, Purjekuja 1. Lastenhoito ja iltapala. Lisätietoja Katja
Manninen-Abbouchi p. 040 778 9776.

Päiväkerho

on seurakunnan järjestämää varhaiskasvatusta
3-5 -vuotiaille
lapsille.
Päiväkerho on
lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan kumppanuudessa lapsen
kodin kanssa.
Ryhmätoiminnassa tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.
Kerhot kokoontuvat kaksi-kolme kertaa viikossa
2-3 tuntia kerralla.

Kerhossa
 leikitään, lauletaan, musisoidaan, maalataan, satuillaan
 harjoitellaan ryhmätaitoja, ollaan kavereita kaikille.
 opetellaan hiljentymistä ja rauhoittumista pienessä hartaudessa, joissa tutustutaan Lapsen Raamatun kertomuksiin.
Yhdessä lasten kanssa ihmetellään ja
pohdiskellaan elämän pieniä ja isoja asioita.
Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen vahvistaa lapsen
itsetuntoa. Siksi panostamme kiireettömyyteen ja
siihen, että aikuisella on aikaa lapselle.
Kerhossa syömme omat eväät.
Toiminnasta peritään lukukausimaksu, joka on
20€. Kolme kertaa viikossa kokoontuvassa kerhossa maksu on 30€.
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella toimintakauden aikana suoraan siitä kerhopisteestä, johon
haluaa lapsensa ilmoittaa.
Hakukaavakkeet löytyvät srk.n kotisivuilta,
www.tuusulanseurakunta.fi

Pyhäkoulu
Kohtaamispaikkamessujen yhteydessä
Lisätietoja Katja Manninen-Abbouchi p. 040 778
9776.

Koululaisten iltapäiväkerhossa

tarjotaan lapsille turvallinen iltapäivä ja aikuisen läsnäoloa.
Kerho on tarkoitettu ensimmäisen luokan oppilaille, jotka tarvitsevat hoitoa iltapäivällä vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun takia.
Kerho kokoontuu Kellokosken
seurakuntatalolla ma-pe klo 1116.30.
Puhelin kerhoon on 040 778 9181.
Hakukaavakkeet löytyvät nettisivuilta,
www.tuusulanseurakunta.fi

