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• PERHEIDEN ASKARTELUILLAT ma 10.2., 30.3. ja 4.5. klo 17–19. 
10.2. aiheena Ystävyys, 30.3. Pääsiäisen ilo ja 4.5. Onnea äidille. Alle 
kouluikäiset ovat tervetulleita vanhemman kanssa, kouluikäiset voivat 
tulla itsenäisesti. Ei ilmoittautumista.

• VarkkaTupa tiistaisin klo 13.30–16. Vapaavalintaisesti askartelua, yh-
teisleikkejä, pelailua ja hengailua kavereiden kanssa. Lopuksi hiljennyttään 
hetkeksi yhdessä. Alkaa vkolla 4. Ei ilmoittautumista.

• GRAFTIS keskiviikkoisin klo 13.30–14.30. Kädentaitokerhossa askar-
rellaan kirkkovuoden teemojen mukaisesti. Alkaa vkolla 4. Ilmoittautu-
minen.

• Tyttökerho keskiviikkoisin klo 14.30–16, 3.–5.-luokkalaisille tytöille.  
Kerhossa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä vietetään 
aikaa yhdessä. Kerhossa viihdytään, keskustellaan ja saadaan tukea.  
Mukaan mahtuu 20 tyttöä. Alkaa vkolla 4. Ilmoittautuminen.

• Teatterikerho PikkuParatiisi torstaisin klo 15.00–16.30. Harraste-
ryhmä, jossa läsnäolo on sitovaa. Kerhossa opetellaan teatteritaiteen 
perusteita sekä valmistetaan yhteisiä esityksiä. Aikaisempaa harrastu-
neisuutta ei tarvita, vaan intoa oppia ja tehdä teatteria. Teatterikerho on 
2.–6.-luokkalaisille. Mukaan mahtuu 20 lasta. Alkaa vkolla 4. Ilmoittau-
tuminen.

• UUTTA! Kuorokerho alakouluikäisille maanantaisin klo 14.30-15.45 
(alk. 20.1.) Laajasalon kirkon kerhosiivessä. Aikaisempaa harrastunei-
suutta ei tarvita. Tiedustelut: tuuli.malve@evl.fi

Kerhot Laajasalon kirkon kerhosiivessä, Reposalmentie 13

Kerhot ovat maksuttomia, ja ne toimivat kristilliseltä arvopohjalta.

Kerhot ja leirit muualla

Kokkikerhot (Saila) 
Laajarannassa Humalniementie 15
• maanantaisin klo 16–17.30
• torstaisin klo 16.30–18 

Sählykerhot (Make)
• tiistaisin klo 16–17  

Tahvonlahden ala-asteella
• torstaisin klo 16–17  

Roihuvuoren ala-asteella

Kaakaoklubi (Saila ja Make)
Roihuvuoren kirkolla tulisuontie 2 
keskiviikkoisin klo 15.30–17
Alkuhartaus, kaakaota ja voileipiä. 
Yhteisleikkejä, pelailua, hengailua 
kavereiden kanssa. Mukana isosia.

Lähtö perjantaina klo 16 Roihu-
vuoren kirkolta ja n. klo 16.15  
Laajasalon kirkon parkkipaikal-
ta. Paluu sunnuntaina n. klo 13 
Laajasaloon ja Roihuvuoreen.
Mukaan mahtuu 15 ensiksi 
ilmoittautunutta tyttöä ja 15 
poikaa. 
Leirin hinta on 35 €/sisaralennus 
(30 €/hlö). Leirimaksu sisältää 
kuljetukset, täysihoidon ja tapa-
turmavakuutuksen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
Makelta.

Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus 
maanantaisin klo 16 Roihuvuoren kirkolla 

tulisuontie 2

Tiedustelut:  
kanttori Hannele Filppula, p. 050 380 1499, hannele.filppula@evl.fi

Tämän sivun kerhot (paitsi kuorokerho) / ilmoittautuminen 
tekstiviestillä ohjaajille:  

Margit Pulkkinen, p. 050 380 1534 tai  
Marika Pulkkinen, p. 050 378 0672.  

Laita viestiin kerhon nimi, lapsen nimi ja ikä  
sekä huoltajan yhteystiedot.

                                                                       

Tämän sivun kerhot ja leirit /
tiedustelut ja ilmoittautumiset 

ohjaajille:

Marko ”Make” Anttila 
p. 050 384 9055 

marko.anttila@evl.fi

Saila Lavonen 
p. 050 353 7979 

saila.lavonen@evl.fi

Roihuvuoren seurakunnan  
nettisivut:

www.roihuvuorenseurakunta.fi

Varhaisnuorten ja nuorten  
omat nettisivut:
www.laajaranta.fi

Puuhapäivät  
ala-asteikäisille,  
sisältää kesäleirin, 
1.–5.6. ja 8.–12.6.2020  
Laajarannassa   
Leiripäivien hinta yht. 180 
euroa. Ilmoittautuminen alkaa 
5.2.2020 osoitteessa www.
laajaranta.fi.

Tyttöjen ja poikien  
kevätleiri   
13–15.3.2020 Lohirannassa 


