
 

 

      

                         

 

                  

                          

 



8.2.    Nähdään taas! 

Pitkästä aikaa! 

 

15.2.Onko sinulla 

ystävää? Pyöritään 

ystävien ja ystävänpäivän 

ympärillä 

Kirjastoauto 

1.3.     Laskiaistiistaina perhekerho on pihalla! Omat 

pulkat tms. mukaan!  Nuotion lämpöä ja nuotioherkkuja. Viestittele 

allergioista!  Kirjastoauto 

8.3. Tehdään arjesta juhlaa! 

 

                  15.3. Kun rahat ei riitä.. 

                         Säästää voi niin monella tavalla! 

 

 

 22.3.Lauletaan ja leikitään Leppälän Annen kanssa 

(mahdollisuus valokuvaukseen) 

 

        29.3. Rentoa liikkumista. Ohjaamassa Mira Teräväinen. 

 



 

 

5.4.Pääsiäinen. Voisiko se olla jotain enemmin… 

Pitkäperjantain hiljaisuudesta kohti valoa ja kukkien 

tuoksua!! (lisää lähempänä) 

                                      19.4. Luenko vai kuuntelenko.. Kirjojen 

loputon maailma. Pidämme myös kirjojen vaihtotoria! Onko 

sinulla kirjoja, joita perheessä ei enää lueta! (Jos kirjat eivät 

lähde kiertoon, viethän omasi takaisin) 

Kirjastoauto.  

26.4.Vappubileet. Tarjolla 

simaa ja munkkia  

 

3.5. Kesäsuunnitelmia  

Mitä olen odottanut niin kovasti.. Kerätään myös 

konkreettisia menovinkkejä! 

 

9 ja 10.5. 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 parittomina viikkoina 

tiistaisin klo 11.35-11.50. 

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

  Koko perheen askarteluilta on Somerolla srk-keskuksen alakerrassa tiistaina 

12.4.klo 17.00-19.00 . Voit tulla siksi aikaa kun sinulle sopii! 

 Perhe- ja päiväkerhojen kevätpolku 12.5. sisältää rasteja srk.keskuksen 

pihalla. Kirkossa lyhyt kesän alkajaishetki. Olet tervetullut mukaan!  

 Perheleirit 1-2.7 ja 2-3.7.Ilmoittautuminen netissä toukokuussa. 

 Äitien Kuutamoleiri on Siikjärvellä 19-20.8. Ilmoittautuminen netissä 

toukokuussa.  

 Meillä on facebookissa oma ryhmä: ”Someron seurakunnan perhekerho” 

Liity ihmeessä! 

Kysy lisää: Kirsi Härme 0447214027, Johanna Teräväinen 044 7214020 
 


