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Tuusulan seurakunnan varhaiskasvatus- ja perhetoiminta
tarjoaa monipuolista tekemistä sekä lapsille että aikuisille
yhdessä ja erikseen. Haluamme suojella lapsuutta sekä tukea vanhemmuutta ja kristillistä kasvatusta. Me olemme
sinua ja perhettäsi varten. Tervetuloa mukaan!

Perhekerhot

Perhekerhossa odotamme juuri sinua äiti,
isä, isovanhempi tai hoitaja lastesi kanssa.
Perhekerho on avoin pysähdyspaikka aikuisille ja lapsille yhdessä.
Yhdessäolo lasten ja aikuisten kesken sekä
elämän kysymysten jakaminen muiden aikuisten kanssa tuovat keitaan keskelle arkea. Perhekerhon aluksi nautitaan aamupala.
Toimintamme on maksutonta eikä edellytä
ilmoittautumista. Perhekerhot kokoontuvat
kerran viikossa.

TIISTAISIN
• Jokelan kirkolla klo 9.30–11.30
KESKIVIIKKOISIN
• Rihasali klo 9.30–11.30
TORSTAISIN
• Lahelan tertussa klo 9.30–11.30
• Kellokosken srk-talolla klo 9–11.
PERJANTAI
• Seurakuntakeskus klo 9–13. Aamupalan ja
kynttilähetken jälkeen aikuisilla ja lapsilla
tekemistä yhdessä ja erikseen. Lue uuden
kerhon toiminnasta verkkosivuiltamme.

PERHEKERHOT FACEBOOKISSA
Voit jatkaa keskustelua tai jakaa tietoja toisten perhekerholaisten kanssa Facebook-ryhmässä. Jokaiselle perhekerholle löytyy oma
ryhmä Tuusulan seurakunta Lapset ja perheet -sivun alta.

Ekavauva -ryhmä

Ekavauva-ryhmämme on tarkoitettu ensimmäisen lapsensa saaneille perheille. Kokoonnumme seurakuntakeskuksessa keskiviikkoisin klo 13.30–15. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua. Näet vauvaperheen arkeen liittyvät teemat seurakunnan kotisivuilla.
LISÄTIETOJA Katja Manninen-Abbouchi,
p. 040 778 9776.

Avoimet perhemuskarit

Perhemuskari on kirkon sylihoitoa pienille
ja isoille. Muskari on kaikille avoin ja maksuton. Musisoinnin jälkeen leikkiä voi jatkaa
kahvilassa.
• Rihasalissa tiistaisin klo 15.
LISÄTIETOJA Leena Pitkäniemi
p. 040 177 9112
• Kellokosken srk-talolla maanantaisin
klo 15.

LISÄTIETOJA Johanna Pajuniemi
p. 040 627 9889
• Seurakuntakeskuksessa tiistaisin klo 15.
LISÄTIETOJA Riina Haapaniemi
p. 040 705 9345

Yhden vanhemman olohuone

Olohuone on matalan kynnyksen vertaistukiryhmä. Tavoitteena on tutustua samassa
elämäntilanteessa oleviin yhden vanhemman perheisiin. Olohuoneessa on kahvittelun ja keskustelun lisäksi ohjattua ohjelmaa.
Lapsille on järjestetty lastenhoito ja iltapala.
Kokoonnumme kerran kuussa uudessa seurakuntakeskuksessa.
LISÄTIETOJA Katja Manninen-Abbouchi,
p. 040 778 9776.

Pyhäkoulu

Pyhäkoulu on lapsen kokoinen ja näköinen
pikkukirkko. Pyhäkoulu kokoontuu kerran
kuussa Jokelan ja Tuusulan kirkon messun
sekä Kohtaamispaikkamessun yhteydessä.
Katso aikataulut ja tarkemmat tiedot verkkosivuilta.
LISÄTIETOJA Katja Manninen-Abbouchi,
p. 040 778 9776.

Päiväkerho

Päiväkerhomme on kristilliseen arvopohjaan
perustuvaa varhaiskasvatusta 2–5-vuotiaille lapsille. Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimimme kumppanuudessa lapsen
kodin kanssa.
Päiväkerhossa on leikin iloa, yhdessä tekemistä ja välittämistä.
Ryhmätoiminnassamme tavoitteemme on
tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Kerhot kokoontuvat kaksi-kolme kertaa viikossa 2-3 tuntia kerralla.
Toiminnasta peritään lukukausimaksu, joka
on 20€. Kolme kertaa viikossa kokoontuvassa kerhossa maksu on 30€.
Syksyn 2018 kerhopaikkojen haku on 5.–
31.3.2018. Hakukaavakkeet löytyvät verkkosivuilta www.tuusulanseurakunta.fi.
Kerhokauden aikana vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan siitä kerhopisteestä, johon
haluat lapsesi ilmoittaa. Lisätietoja löydät
verkkosivuiltamme.

Koululaisten iltapäiväkerho

Tapahtumat ja perheleirit

Perhekirkot ja messut

Liikkuva perhekerho

Koululaisten iltapäiväkerho kokoontuu Kellokosken srk-talolla ma-pe klo 11–16.30.
LISÄTIETOJA verkkosivuiltamme ja p. 040
766 4668 ja IP-kerho p. 040 778 9181. Hakukaavake löytyy verkkosivuiltamme.
Perhekirkkoihin toivotamme tervetulleiksi lasten ja vanhempien lisäksi isovanhemmat, kummit, kaverit ja kaikki, jotka haluavat
katsoa elämää ja kirkkovuotta lapsen näkökulmasta. Perhekirkoissa lapset saavat näkyä ja kuulua.

Lasten ja perheiden tapahtumat ja perheleirit
tarjoavat mukavaa tekemistä ja yhteisiä kokemuksia lapsille ja aikuisille. Lue lisää verkkosivuiltamme: www.tuusulanseurakunta.fi/
lapset-ja-perheet

Liikumme ja retkeilemme yhdessä ulkona.
Luvassa liikunnallista menoa kaikenikäisille.
Lauantaiaamupäivä alkaa klo 9.30 ja päättyy
yhteiseen ruokailuun (aikuiset ja kouluikäiset
2€, alle kouluikäiset ilmaiseksi) klo 11.30. Katso tarkemmat tiedot verkkosivuilta.

Toimipisteet

Yhteystiedot

RIIHIKALLIO
Rihasali, Pellavamäentie 5
puh. 040 177 9112, 040 177 9113

KAIJA SARÉN
• johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja
• varhaiskasvatus- ja perhetoiminta
• päiväkerhot
• koululaisten IP-kerho
p. 040 766 4668

LAHELA
Lahelan terttu, Terttuseljankuja 1
puh. 040 177 9118

SEURAKUNTAKESKUS
Rykmentintie 34
puh. 040 177 9117
JOKELA
Jokela kirkko, Kouluraitti 11
puh. 040 177 9114, 040 177 9115
KELLOKOSKI
Kellokosken seurakuntatalo,
Männistöntie 5
puh. 040 177 9116

KATJA MANNINEN-ABBOUCHI
• perhetoiminta
• päivähoitoyhteydet
• pyhäkoulut
p. 040 778 9776
ELISA VARKEMAA
• johtava kasvatuksen pappi
p. 040 653 0294
Sähköpostiosoitteet työntekijöille:
etunimi.sukunimi@evl.fi
poikkeus: sari.m.laaksonen@evl.fi

Lue lisää

Lue lisää päivämääristä ja aikatauluista verkkosivuiltamme:
www.tuusulanseurakunta.fi/lapset-ja-perheet tai Etusivu - Toiminta - Lapset ja perheet.
Tietoa myös seurakunnan lehti-ilmoituksissa Viikkouutisissa ja Keski-Uusimaassa.
Tuusulan seurakunta
Lapset ja perheet

Tutustu kouluikäisten toimintaa
seurakunnan verkkosivuilla.

