
 

      

   

                  

 

 

 

 

 

 

 



4.2.    Jauhoa ilmassa!! Leivotaan yhdessä. 

11.2. Ystävänpäivä lähestyy! Mitä haluaisit antaa ystävällesi? 

Kirjastoauto   

Talviloma 

25.2.     Laskiaistiistaina perhekerho on pihalla! Omat 

pulkat tms. mukaan! (kurahousut ja kumisaappaatkin voi olla hyvät!) 

Nuotion lämpöä ja nuotioherkkuja. Kirjastoauto 

 

3.3.Rentoa liikkumista ja liikkuvaa rentoutumista. 

Ohjaamassa Mira Teräväinen. Isommille lapsille temppurata alakerrassa 

 

10.3.Perhetyöntekijä Tiina Hämäläinen tulee kertomaan  

työstään ja siitä mistä ja milloin voit saada apua, kun mietit oman elämäsi 

ja parisuhteen haasteita. Kirjastoauto 

 

   17.3. Kanttori-Olli laulattaa Lauletaan ja leikitään ensin 

kaikki yhdessä. Sitten aikuisilla on vielä mahdollisuus laulaa toiveveisuja. . 
Voit varata kuvausaikoja seuraavaan valokuvauskertaan.  

 

24.3. Yhteistä puuhaa yläkerrassa ja samalla on 

mahdollisuus VALOKUVAUKSEEN. Kuvaaja Tanja Pohjaranta  

Kirjastoauto 



 

31.3. Pääsiäisen salaisuus 

Tutkimme pääsiäishuoneita ja   askartelemme                                        

pääsiäisen iloksi. 

(7.4.Hiljainen viikko, ei perhekerhoa mutta illalla on Koko Perheen 

Pääsiäisilta 17.30-20.00. Askartelut alakerrassa,  

mahdollisuus tutustua pääsiäishuoneisiin) 

 

14.4. ”Mun hartiat on jumis ja pää…” 

Miten hieronta auttaa? Mukana hieroja Anu Lankinen 

 

21.4. Vanamo ja villiruusu..Tehdään kukista kimppuja ja 

kransseja ja kaikkea kaunista!  

 Kirjastoauto.  

28.4.Naamiaiset ja vappubileet. Tarjolla simaa ja munkkia  

 

 

4 ja 5.5. retkipäivät Siikjärvellä klo 10- 14          

Voit ilmoittautua toiseen niistä. (Netin kautta!)  Omat kyydit Lounas ja 

välipala aikuisilta 10€ 

                    

 



 ? 

     Se on koko perheelle, ihan pienillekin, tarkoitettu kerho,  

joka kokoontuu seurakuntakeskuksen nuorisotiloissa  

tiistaisin klo 10-11.30.  

 

Aluksi sytytämme hiljaisuuden kynttilät ja laulamme Jumalan kämmenellä. 

     Pysähtyminen ja hiljentyminen ovat tärkeitä sekä lapsille että aikuisille. 

Perhekerho aloitetaan aina yhdessä. Useimmiten yhteisen alun jälkeen isommat 

lapset lähtevät alakertaan askartelemaan, leikkimään ja kuuntelemaan kirjoja.  

Aikuiset viivähtävät yhteisen aiheen ympärillä vaihtamassa kokemuksia ja 

kuuntelemassa vierailijoita. Pienet pyörivät jaloissa ja sylissä. 

Yhteisten ohjelmien jälkeen on lapsilla mahdollisuus saada mehua ja piparia. 

Aikuisille on kahvia ja teetä.  

Perhekerho päättyy aina yhteiseen loppupiiriin.  

ERITYISTÄ HUOMATTAVAA:   

Kirjastoauto pysähtyy srk.keskuksen parkkipaikalla parittomien viikkojen 

tiistaisin klo 11.35-11.50. 

 Talvilomalla (vko8) sekä Hiljaisella viikolla (vko15) ei ole kerhoja.  

  Koko perheen pääsiäisilta on Somerolla srk-keskuksen alakerrassa tiistaina 

7.4.klo 17.30-20 Askartelu on tänä vuonna alakerrassa.  

 Perhe- ja päiväkerhojen kevätpolku 13.5. sisältää rasteja srk.keskuksen 

pihalla ja matkalla  kirkkoon. Kirkossa lyhyt kesän alkajaishetki. Olet 

tervetullut mukaan!  

 Perheleirit 17-18.7 ja 18-19.7.Ilmoittautuminen netissä. 

 Äitien Kuutamoleiri on Siikjärvellä 21-22.8. Ilmoittautuminen netissä 

toukokuussa.  

 Meillä on facebookissa oma ryhmä: ”Someron seurakunnan perhekerho” 

Liity ihmeessä! 

Kysy lisää: Kirsi Härme 0447214027, Johanna Teräväinen 044 7214020 
 


