
KOULULAISTEN KESÄKERHOT TÖÖLÖN KIRKOLLA

Kesäkerho I
Maanantai-perjantai 3.-7.6. klo 9-16
vetäjinä Pirjo Salmela ja Hanna Ristola sekä isoset.

►Ilmoittautuminen 25.2.-24.3.           tiny.cc/kesakerho1

Kesäkerho II
Maanantai-perjantai 10.-14.6. klo 9-16
vetäjinä Pirjo Salmela ja Hanna Ristola sekä isoset.

►Ilmoittautuminen 25.2.-24.3.          tiny.cc/kesakerho2

Kesäkerhot on tarkoitettu 1.-4. –luokkalaisille lapsille. Kesäker-
hossa kokoonnutaan aina päivän aluksi Töölön kirkolle, Topeliuk-
senkatu 4. Leiriviikon aikana tehdään retkiä eri kohteisiin. Viikon 
hinta on 85 €, muut sisarukset 65 €. Viikon hintaan kuuluvat 
päivittäinen lounas, retket ja vakuutus. 
Kesäkerho II on saman sisältöinen kuin Kesäkerho I, mutta retki-
kohteet ovat osittain erilaiset. Lapsi voi osallistua    
halutessaan myös molemmille kerhoviikoille. 

►Lisätiedot
pirjo.s.salmela@evl.fi, p. 050 564 1555
hanna.ristola@evl.fi, p. 050 468 8379

Lapsille ja perheille 
KESÄ 2019 | TÖÖLÖN SEURAKUNTA



MUSTASAAREN PÄIVÄLEIRIT KOULULAISILLE

Mustasaari I 
Maanantai-perjantai 3.-7.6.  klo 9-16.45
vetäjinä Mia Malm ja Nadia Lindfors sekä isoset.

►Ilmoittautuminen 25.2.-24.3.         tiny.cc/mustasaari1

Mustasaari II 
Maanantai-perjantai 10.-14.6. klo 9-16.45
vetäjinä Reija Lind ja Nadia Lindfors sekä isoset

►Ilmoittautuminen 25.2.-24.3.        tiny.cc/mustasaari2

Mustasaaren päiväleirit on tarkoitettu 1.-4. –luokkalaisille lapsil-
le. Aamuisin kokoontuminen Meilahden kirkolla IP-kerhon tilois-
sa, Jalavatie 6 b. Mustasaareen lähdemme noin klo 10. Päivälei-
rin viikon hinta on 85 €, muut sisarukset 65 €. Hintaan sisältyy 
lounas ja välipala sekä matkat, materiaalit ja vakuutus. 
Lähde mukaan, tarjolla hyvää seuraa, leikkiä ja lepoa sekä har-
tautta ja hauskuutta!

►Lisätiedot
mia.malm@evl.fi, p. 050 387 7220
nadia.lindfors@evl.fi, p. 050 387 7147
reija.lind@evl.fi, p. 050 387 7146



JUHANNUSVIIKON TELTTALEIRI KORPIRAUHASSA

Maanantai-keskiviikko 17.-19.6.
Lähde mukaan kahden yön telttaleirille Korpirauhan telt-
ta-alueelle. Tarjolla monipuolista tekemistä alakouluikäisille 
pojille ja tytölle. Leirillä on mahdollisuus uimiseen ja saunomi-
seen, melomiseen, luontopoluilla retkeilyyn ja monenlaiseen 
yhdessä leikkimiseen ja nuotiohetkiin. Teltat tulevat seurakunnan 
puolesta, mutta muut varusteet olisi hyvä löytyä itseltä. Leiri on 
tarkoitettu ensisijaisesti Töölön, Tuomiokirkon, Kallion, Paavalin 
ja Lauttasaaren seurakuntien alueen lapsille, toki muutkin ovat 
tervetulleita. Töölöstä leirin vetäjiksi lähtevät mukaan Karoliina 
Aalto ja Markus Lehtimäki. Leirin hinta on 40 €, joka sisältää 
ruoat, kuljetukset Korpirauhaan ja vakuutuksen.

►Ilmoittautuminen 25.2.-31.5.    tiny.cc/korpirauhanteltta

►Lisätiedot
karoliina.aalto@evl.fi, p. 050 408 1985
markus.lehtimaki@evl.fi, p. 050 359 3559

RETKIPÄIVÄ ISOVANHEMMILLE JA LAPSENLAPSILLE
 
Tiistai 18.6. 
Kutsumme isovanhempia yhdessä lastenlasten (5-10-vuotiaat) 
kanssa viettämään mukavaa retkipäivää Mustasaaren toiminta-
keskukseen. Lähdemme matkaan lauttalaiturista Taivallahden 
rannasta kello 10.45 ja palaamme rantaan noin klo 17.
Saaressa leikitään, pelataan, laulellaan, ratkotaan rastiradan teh-
täviä ja nautitaan meriluonnosta. Retkillä mukana lastenohjaaja 
Mia Malm ja vapaaehtoisia isosia.
Retken hintaan 15 € aikuiset ja 5 € lapset sisältyy lounas ja välipa-
la/kahvit sekä lauttamaksut. Maksut vastaanotamme käteisenä 
lautalla. 

►Ilmoittautua voit Mia Malmille viimeistään 10.6. joko sähkö-
postilla mia.malm@evl.fi, tai puhelimitse 050 387 7220.



PISARA-SUURLEIRI PARTAHARJULLA, 
PIEKSÄMÄELLÄ

Telttaleiri keskiviikko-maanantai  24.-29.7.
PISARA on joka neljäs vuosi järjestettävä suurleiri, joka kokoaa 
lapsia ympäri Suomea. Leiri on tarkoitettu 9-14 –vuotiaille lapsil-
le, joten lapsilla on käytännössä vain kerran elämässään mahdol-
lisuus osallistua tälle suurleirille. Tarjolla ikimuistoisia kokemuk-
sia. Kyseessä on jo 18. suurleiri. Leirillä majoitumme teltoissa ja 
järjestäydymme tutun rovastikuntaporukan kanssa yhteen. Alalei-
rimme nimi on City-rotat. Teltat tulevat seurakunnan puolesta, 
mutta muut varusteet olisi hyvä löytyä itseltä. Töölöstä leirin 
vetäjiksi lähtevät mukaan Karoliina Aalto ja Markus Lehtimäki. 
Suurleirin pääjärjestäjä on Nuori kirkko ry. Leirin hinta on 130 €, 
mutta seurakunnan jäsenet pääsevät leirille 80 € hintaan.
►Ilmoittautuminen on käynnissä ja jatkuu 30.3. asti

 tiny.cc/pisara

►Lisätiedot
karoliina.aalto@evl.fi, p. 050 408 1985
markus.lehtimaki@evl.fi, p. 050 359 3559
pisaraleiri.fi


