
KERTSI 2/2014

Talvinen tervehdys täältä kirkonmäeltä! Tosin aurinko paistaa ja
lumet ovat tiessään, joten melkoisen keväiseltä tuntuu :)

Muistathan, että Kertsi ei enää paperilehtenä ilmesty, vaan se on
nyt NETTIKERTSI ja päivittyy aina muutamien viikkojen välein.
Täältä löydät tiedot uusimmista kursseista ja tapahtumista.

Näytelmäkerho
3.-6.-luokkalaisille tytöille ja pojille
Hyvän Paimenen kirkolla
tiistaisin klo 17.30-19.00
Ohjaajana toimii Mirka Torri
Ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Hyppää vain mukaan iloiseen seuraan!

Juniorpirtti
ala-asteikäisille tytöille ja pojille
Hyvän Paimenen kirkolla
joka tiistai ja torstai klo 14-16.
Pirtillä vietetään rentoa iltapäivää
yhdessä kavereiden kanssa.
Pirtillä voi tehdä läksyjä, pelailla ja oleilla.
Tarjolla on pientä välipalaa.
Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.
Ohjaajana toimii Sanna Niemi ja Riia Muuri

Poikien sählyt
Metsolan ala-asteen koululla (Kartanomuseontie 2)
torstaisin
1.-2.-luokkalaisille klo 14-15
3.-4.-luokkalaisille klo 15-16
Ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Ohjaajana toimii Sanna Niemi

Pienoismallikurssi
pojille Hyvän Paimenen kirkolla
pe klo 17.15-18.15
Kurssi alkaa 21.3.
Voit tuoda kurssille oman koottavan mallin tai voit ostaa sen ohjaajalta hintaan 12 €/kpl.
Kurssin hinta on 15€ joka laskutetaan kurssin jälkeen. Ohjaaja: Petri Piirainen



Askarteluilta
ala-asteikäisille Hyvän Paimenen kirkolla
to 20.3. klo 17.30-19.
Pöydällä on materiaaleja ja erilaisia vinkkejä.
Voit askarrella oman mielesi mukaan.
Ohjaaja auttaa tarvittaessa.
Ohjaaja: Marja Vainikka

Puuhailta
ala-asteikäisille Hyvän Paimenen kirkolla
ma 17-18.30
Leikitään, lauletaan ja puuhastellaan yhdessä!
Ohjaaja: Marja Vainikka

Pääsiäiskurssi
ala-asteikäisille Hyvän Paimenen kirkolla
11.-12.4. pe-la
Kurssi on pe klo 17-18.30 ja la klo 10-14.
Askarrellaan pääsiäisjuttuja, maistellaan pääsiäisherkkuja ja
ihmetellään pääsiäisperinteitä!
Ohjaaja: Marja Vainikka

KESÄLEIRI

järjestetään Alastarolla, Kanniston
kotieläintilalla ma-to  23.6.-26.6.2014.

Kannistossa on hauskaa! Siellä on
vaikka mitä suloisia otuksia ja saat leirin
ajaksi oman hoitokanin :) Voit käydä
vilkaisemassa paikkaa etukäteen.
www.kannistontila.fi

Leirillä on myös muuta kivaa
leiriohjelmaa. Mukana ohjaajina kanttori
Jussi Hirvonen, lastenohjaaja Riia Muuri
ja Marja Vainikka. Olet lämpimästi tervetullut mukaan hauskalle leirille. Leirin hinta on 70€
sisältäen matkat, täysihoidon, vakuutuksen ja leiriohjelman. Ilmoittautuneille tulee leirikirje
kesäkuun alussa. Leirille ilmoittautuminen alkaa
10.3. ja päättyy 11.4.2014. Tule mukaan hauskalle leirille :)

http://www.kannistontila.fi/


KURSSEILLE JA KERHOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:
HUOM! Kaikkiin tapahtumiin ilmoittaudutaan, jollei erikseen mainita että ei tarvitse
ilmoittautua!

1. KERRO NIMESI
2. OSOITTEESI
3. HUOLTAJAN NIMI JA PUHELINNUMERO
4. MAHDOLLISET RUOKA-AINEALLERGIAT
5. ILMOITTAUDU SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESEEN:

marja.vainikka@evl.fi

mailto:marja.vainikka@evl.fi

