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Vauvaklubi alle 1vuotiaille esikoisvauvoille
oman aikuisen kanssa

Avoimet perhekerhot

Olemme teitä varten!
Kuvassa seurakunnan
varhaiskasvatuksen tiimi

Lapuan
tuomiokirkkoseurakunnan
varhaiskasvatus

Vauvaklubi
esikoisvauvoille

Vauvaklubi on
yhteistä toimintaa alle
yksivuotiaille
vauvoille ja
omalle aikuiselle (äiti/isä/
muu huoltaja).
Vauvaklubi
kokoontuu tiistaisin klo 13.30
-15.30 Seurakuntaopiston Lapuan kampuksen takkahuoneella (Siiriläntie 11-13). Vauvaklubin ohjaajina toimivat lastenohjaajat Hannele
Kangasluoma ja Johanna Rautakorpi.
Lastenohjaajien järjestämässä ohjelmassa on pieniä, ohjattuja sylihetkiä ja
pieni hartaushetki. Vauvaklubissa jaetaan
vauvaperheen onnea ja arkea ja tutustutaan muihin vanhempiin, joille vauvaperheen elämä on uutta ja ihmeellistä. Vauvat
ovat oman aikuisensa vastuulla kerhossa.
Vauvaklubissa kahvitellaan ja syödään omia eväitä. Aikuiset tuovat vuorollaan kahvi– tai teepaketin kahvi- ja teehetkiään varten. Otathan oman mukin mukaan!
Taaperoilla on hyvä olla sisätossut kerhossa. Huomioithan, että ottaessasi kerhossa
valokuvia lupa tulee kysyä kaikilta kuvassa
näkyviltä. Haluamme myös rauhoittaa kerhot mukavalle yhdessäololle, joten huomioithan tämän käyttäessäsi kännykkää.
Vauvaklubin muutoksista ja tiedotusasioista tiedotetaan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan lapset ja perheet –Facebooksivulla.
Vauvaklubi on maksuton ja siihen
voi tulla mukaan silloin kun pääsee, sillä
Vauvaklubiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Avoimet kerhot
Avoimet perhekerhot ovat yhteistä toimintaa
alle kouluikäisille lapsille ja omalle aikuiselle
(äiti/isä/hoitaja/kummi/isovanhemmat). Lastenohjaajien järjestämässä ohjelmassa on lapsenkokoinen hartaushetki ja ohjattu toimintatuokio,
mahdollisuus on aina myös kädentaitoihin ja vapaaseen leikkiin. Lapset ovat oman aikuisensa
vastuulla avoimessa perhekerhossa. Suosimme
perhekerhoissamme ”Koko kylä kasvattaa” periaatetta.
Evääksi voi ottaa leipää, juomaa, hedelmiä, jogurttia yms. Aikuiset tuovat vuorollaan
kahvi– tai teepaketin kahvi- ja teehetkiään varten. Otathan oman mukin mukaan! Kerhossa on
hyvä olla sisätossut. Huomioithan, että ottaessasi kerhossa valokuvia lupa tulee kysyä kaikilta
kuvassa näkyviltä. Haluamme myös rauhoittaa
kerhot mukavalle yhdessäololle, joten huomioithan tämän käyttäessäsi kännykkää.
Avoimet perhekerhot ovat maksuttomia
ja niihin voi tulla mukaan silloin kun pääsee, sillä
kerhoihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Avoimet perhekerhot kokoontuvat
päiväkerhotiloissa klo 9.30-11.30.
Omat eväät mukaan, ei ilmoittautumista, maksuttomia.
Tiistaisin
Seurakuntaopiston Lapuan kampuksen takkahuoneella (Siiriläntie 11-13)
Hellanmaan srk-kodilla (Hellanmaantie 407) parillisilla
viikoilla
Tiistenjoen srk-talolla (Pappilantie 10) parittomilla viikoilla

Torstaisin
Kaaranmännikön leirikeskuksen kappelissa (Kellojantie
17) parillisilla viikoilla
Kauhajärven srk-kodilla (Kauhajärventie 215) torstaiiltaisin klo 17.30-19 ilta-avoin parillisilla viikoilla

Perjantaisin
Seurakuntaopiston Lapuan kampuksen takkahuoneella (Siiriläntie 11-13)

Seurakunnan varhaiskasvatuksesta vastaa
varhaiskasvatuksen ohjaaja Liisi Saarimaa
p. 044 – 7739 850, liisi.saarimaa@evl.fi

Lisäksi parittomien viikkojen torstaisin klo 9.15-11.15
pidetään harttista Hopearinteen pääoven lähellä olevassa leikkipuistossa, Sairaalantie 5, jonne ovat tervetulleita lapsiperheet ja perhepäivähoitajat lapsineen.
Lisätietoa toiminnasta saat Lapuan Sanomien kirkollisista ilmoituksista torstaisin, seurakunnan kotisivuilta tai seuraamalla Lapuan tuomiokirkkoseura-

