
HAAGAN SEURAKUNNAN 

TOIMINTA                 

KEVÄT 2019/1-6luokkalaiset 

 

VIIKKOTOIMINNOT 

JunnuTönö toimii tiistaisin ja 

perjantaisin klo 13-16 Tönöllä, 

osoite Kauppalankuja 7 (Tönö 

sijaitsee Huopalahden kirkon pihalla.) 

JunnuTönöllä voi tehdä 

läksyjä, pelata lautapelejä tai 

pleikkaria, askarrella, jutella ja 

ihmetellä oloa. Ei tarvitse 

ilmoittautua.                         

Tule mukaan vaan! 

Kerhot keskiviikkoisin   

Pohjois-Haagan ala-asteella, 

Tolarintie 6.                           
Klo 14.15-14.55 1.-6. lk liikuntakerho          

Klo 15.00-15.45 1.-2. lk sähly            

Klo 15.50-16.30 3.-6. lk sähly 

 

NUORISOTYÖSTÄ ALA-ASTEELAISTEN 

PARISSA VASTAA:                                               

TIIA HÄMÄLÄINEN          

tiia.hamalainen@evl.fi                                  

puh.050 5646 899                                   

Mukana toiminnassa myös 

nuorisotyönohjaajat Jenni Surakka ja Pauli 

Virtanen.       

 

MUUTA                
Hiihtoloman päiväleiri              

ma-to 18.-21.2. joka päivä          

klo 9-16 Tönöllä. Hinta 30 €. 

Päivään sisältyy lounas ja 

välipala sekä ohjelmaa. 

Ilmoittautuminen 11.1.-31.1. 

Ennen leiriä kotiin tulee leirikirje, 

jossa tarkemmat tiedot. Mukaan 

mahtuu 25 lasta. 

Sunnuntai kirkolla tapahtumat: 

3.2.,3.3.,14.4. ja 26.5.               

Klo 9 aamiainen, klo 10 messu, 

klo 11-13 tapahtumaa kirkolla, 

Tönöllä ja kirkonmäellä kaiken 

ikäisille. 

Äitien ja tyttöjen pääsiäispäivä 

la 13.4. klo 9.30-13 Tönöllä. 

Mukavaa puuhaa äideille ja 

tyttärille, toki jos äiti ei pääse niin 

voit ottaa mukaan mummon, 

kummin tai muun läheisen 

aikuisen ihmisen. Päivän aikana 

on askartelua, leipomista, 

hiljentymistä. Ilmoittautuminen 

31.1.-31.3. Mukaan mahtuu 15. 

Pihaleikki-illat Huopalahden kirkon 

pihalla 25.4 ja 2.5. sekä Hakavuoren 

kirkon pihamaalla 9.5. ja 16.5. klo 

17.30-18.30. Muistellaan vanhanajan 

pihaleikkejä ja opetallaan samalla 

ehkä jotain uuttakin. Ilmoittautuminen 

sähköisesti 31.1.-15.4. 

Kepparikurssi keppihevosista 

kiinnostuneille. Tule oman 

hevosesi kanssa tai jos sinulla ei 

ole omaa niin sekään ei haittaa. 

Tiistaisin 2.-23.4. 

klo 16.30-17.30 Tönöllä. 

Ilmoittautuminen 31.1.- 31.3. 

Ke 1.5. koko perheen 

vapputapahtuma Huopalahden 

kirkolla ja Tönöllä klo 11-13. Ota 

pientä rahaa mukaan niin saat 

pientä ja isoa purtavaa. Tuotto 

menee lähetystyön hyväksi. 

 APUOHJAAJAKURSSI               

5.-7.-luokkalaisille. Haluaisitko 

tulla apuohjaajaksi leirille, retkille, 

tapahtumiin tai kursseille? Tule 

apuohjaajakurssille ja olet 

mukana! Kurssi la-su 27.-28.4.    

La klo 9.30-15. Su klo 9.30-13. 

Ilmoittautuminen 30.1-15.4. 

 

10-synttärit 10-vuotiaille 

Linnanmäellä la 25.5. Tietoa 

kotiin tulee myöhemmin, mutta 

laita jo päivämäärä kalenteriin. 

 

 

 

 

KESÄ 

MUSTASAAREN PÄIVÄLEIRIT 

3.-7.6. ja 10.-14.6.                       

1.-3.-luokkalaisille. Leiripäivät 

ovat klo 8-16. Matkustamme 

bussilla lauttarantaan ja lautalla 

Mustasaareen, jossa vietämme 

ohjelmoitua kesäpäivää. Päiviin 

kuuluu lounas ja välipala. Bussiin 

voi hypätä Hakavuoren kirkolta tai 

Huopalahden kirkolta.        

Mukaan otetaan 50 lasta.                     

Hinta 75€/viikko. 

TÖNÖN PÄIVÄLEIRI              

ma-to 17.-20.6. Tönöllä. 

Päiväaikataulu klo 9-16. Mukavaa 

yhdessäoloa ja puuhaa. Mukaan 

otetaan 25 lasta. Hinta 40€. 

Ilmoittautuminen kesän 

toimintaan alkaa 7.3. klo 9.00. 

ILMOITTAUTUMISOHJEET: 

Ilmoittautuminen toimii sähköisesti 

netissä. Ensimmäisellä kerralla 

järjestelmään tarvitsee kirjautua 

sisään, jolloin tarvitset 

pankkitunnukset. 

Haagan seurakunta→        

palvelut ja yhteystiedot 

→ilmoittautuminen. 

mailto:tiia.hamalainen@evl.fi

