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VIIKKOTOIMINTAAMME 

VARTSIKASSA: 
 

 

VARTSIKAN LASTENTUPA (31.8.-7.12.) 

Maantaisin klo 9-11.30 ( ei 12.10.) 

Tuo lapsesi meille aamupäiväksi hoitoon ja hengähdä itse hetki 

arjen kiireestä. Lastentupaan voi tuoda yli 1-vuotiaita lapsia. 

Pakkaa lapselle mukaan pieni eväs, vaihtovaatteet ja tarvittaessa 

vaipat. Tupa pidetään Vartiokylän kirkon lasten kerhotilassa. 

Tuvassa lasten kanssa on kaksi ohjaajaamme ja mukaan otetaan 

korkeintaan 8 lasta. Toiminta on maksutonta. 

Varaukset ja tiedustelut Vartsikan lastenohjaajilta p. 050 -380 1961. 

 

 

VAUVAPERHEKERHO (2.9 -9.12.) 
Keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 (ei 14.10. ) 
Kokoonnutaan kirkolle vauvojen kanssa viettämään aikaa samassa 
elämäntilanteessa olevien kanssa. Kerhossa ei toistaiseksi ole 
tarjoilua, mutta omat eväät on tietenkin sallittu. Kerho on 
maksuton, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. 
 
LASTEN LUONTOKERHO (3.9.-10.12.) 
Torstaisin klo 9-11.30 (ei 15.10.) 
Luontokerho on tarkoitettu yli 2 vuotiaille lapsille. Kerhossa 
tutustutaan Suomen luontoon ja lähialueen metsiin eri teemojen 
merkeissä. Kerhossa nautitaan myös joka kerta kotoa tuotu pieni 
välipala ulkosalla. Luontokerho kokoontuu ulkona ja näin ollen 
vaatetus pitää olla sään kestävää. Poikkeuksena rajuilmat tai muu 
todella huono sää ja kova pakkanen. Teemme myös retkiä 
lähialueen metsiin. Ilmoittautuminen nettisivujen kautta.  
 
 
PERHEKERHO (28.8.-4.12.) 
PERJANTAISIN klo 9.30–11.30.(ei 16.10.) 
Kerhossa lapset ovat oman läheisen aikuisensa kanssa.  
Kerho alkaa lyhyellä kirkkohetkellä, jonka jälkeen on mahdollista 
askarrella, laulella ja leikkiä kirkon tiloissa. 

Minimessu perhekerhon alussa 18.9. ja 20.11. 
 

 
 

 

 

 

MENOVINKIT VARTSIKASSA: 

 Syksyinen perhepäivä la 26.9. klo 10–13 ulkona 

 Minimessu pe 18.9. klo 9.30 

 Mikkelinpäivän perhemessu su 4.10. klo 11 

 Koululaisten syysloman päiväleiri ma 12.10.-pe 16.10. 

 5-vuotiaiden juhlat ja kirkkohetki la 7.11. klo 15 

 Perheretki Porvooseen 21.11. 

 Minimessu pe 20.11. 

 1. adventin perhemessu su 29.11. klo 11 

 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja myyjäiset su 6.12. 

 

 

Haluatko saada Vartsikan kerran 

kuukaudessa postitettavan lapsiperheiden 

uutiskirjeen? Lähetämme uutiskirjeessä 

mainoksia lapsiperheille suunnatuista 

retkistä, tapahtumista ja konserteista. 

Ilmoita sähköpostisi Helille, niin lisäämme 

sinut listallemme. 

 

Muskaritoiminnasta voi kysellä Hanna-

kanttorilta! 

 


