Syksyllä 2020 Parkanon
seurakunnassa mahdollisuus
monenlaisiin harrastuksiin!

Vauvaikäisistä eskariin, koko perheelle ja kouluikäisille!

Ilmoittautuminen 3.-4.8.2020
kotisivujen kautta
https://www.parkanonseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/ilmoittautuminenharrastustoimintaan-2020-2021

Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Osassa ryhmistä maksimimäärän
lisäksi myös minimi! Ryhmät seurakuntatalolla, ellei toisin mainita. Ryhmien
kokoontumisista ja alkamisajasta ilmoitetaan elokuun puolivälissä. Tervetuloa!

Kastehelmet ma klo 9.15-10
Alle 3-vuotiaiden vauvojen ja taaperoiden muskariryhmä yhdessä huoltajan kanssa.
”Laulua, loruttelua, liikkumista, musiikiniloa.”
(Ryhmän aikana toimii Lorukerho, johon isommat sisaret voivat osallistua)
Karusellikahvila ma klo 10-12 koko perheelle.
(ei ennakkoilmoittautumista)
”Vertaistukiryhmä, mahdollisuus leikkimiseen, hiljentymiseen,
tarjolla korppukahvit ja maissinaksumehut.”
Kaffetupa joka toinen ma klo 13-15
kirjastossa, käynti srk-talon päädystä lasiovista. (ei ennakkoilmoittautumista)
”Lähetysaiheinen piiri, vapaata jutustelua kahvikupposen ääressä, lapsilla
mahdollisuus leikkimiseen.”
Perhekerho ke klo 9.30-11,
mahdollisuus ruokailuun klo 11-11.30 pienellä maksulla.
(ei ennakkoilmoittautumista)
”Yhdessäoloa, leikkimistä, hiljentymistä,
ja ennen kotiin lähtöä vatsa täyteen ruokaa.”
Iltaperhekerho to klo 17.30-19 Perheiden talolla
(ei ennakkoilmoittautumista)
”Yhteistä tekemistä koko perheelle, tarjolla kahvit ja mehut.”

Voit viettää iltapäivää seurakuntatalolla osallistuen iltapäivien monipuoliseen
tarjontaan. Ota eväät mukaan, pieni evästauko on mahdollista ryhmissä.
MAANANTAISIN
Ukulele-ryhmä (mahdollisesti kaksi ryhmää klo 13-15 välillä)
”Tutustumme ukulelensoiton alkeisiin, säestelemme lastenlauluja.”
max 5 soittajaa/ryhmä (ryhmä aloitetaan 4 soittajin voimin)
Lasten kässäkerho klo 15-16
”Pieniä, helppoja käsitöitä tiedossa.”
max 10 käsityöntekijää (ryhmä aloitetaan 7 käsityöläisellä)
Retkipyhis joka toinen viikko klo 15.30-17 (5-12v.)
*Lisätietoja löytyy pyhäkouluosiosta
TIISTAISIN
Kuvismuskari klo 14-15
”Musiikkia, maalausta, värittelyä, soitinten tekemistä.”
(ryhmä aloitetaan 7 muskarilaisella)
Kokkikerho klo 15-16.30
”Kokkailua, leipomista aikuisen opastuksella, ohjeita mukaan kotiin.”
max 10 kokkia (ryhmä aloitetaan 5 kokkailijalla)
Kepparikerho klo 15-16
” Laukkaa, ravia, esteitä, hoitoa, oma keppihevonen mukaan, varaudu ulkoiluun.”
max 10 ratsastajaa (ryhmä aloitetaan 6 harrastajalla)
Touhupyhis klo 16-17 (3-8v.)
*Lisätietoja löytyy pyhäkouluosiosta

KESKIVIIKKOISIN:
Tutki ja ihmettele klo 15.15-16.15
”Tutkitaan ja ihmetellään yhdessä erilaisia asioita, tehdään kivoja kokeiluja,
suurennuslasit käyttöön.”
max 8 tutkijaa (ryhmä aloitetaan 6 ihmettelijällä)
Musapyhis klo 17-18 (Mustikat), klo 18-19 (Mansikat) Ratisenkatu 8
noin 2vuotiaasta kouluikäisiin
*Lisätietoja löytyy pyhäkouluosiosta
Lennokkikerho klo 18-19 Vanhassa pappilassa
”Puuhastelua lennokkien parissa”
(Max 6 lennokkiharrastajaa)
TORSTAISIN
Vinkeät välipalat klo 14-15
”Tehdään kivoja, hauskoja, pieniä välipaloja
esim hedelmistä, kekseistä, leivistä.”
max 10 välipalan tekijää
(ryhmä aloitetaan 5 lapsella)
Taiteilua-ryhmä klo 15-16
”Askarteluja erilaisista
materiaaleista eri tekniikoin.”
(Ryhmä aloitetaan 7 taiteilijalla)
Poutapilvet-kuoro klo 15-16
” Musisointia, kuorolaulua yhdessä
ja mahdollisesti yksin, laulua äänissä,
säestyksiä, keikkoja, retkiä.”
Soivat sormet klo 18-18.45
”Harjoitellaan erilaisia säestyksiä lauluryhmien lauluihin, mahdollisia säestyskeikkoja
yhdessä kuorolaisten kanssa. Ei tarvitse aiempaa soittokokemusta.”
(Ryhmä aloitetaan 7 soittajalla.)

Toimintaa aamusta iltaan lähes viikon jokaisena päivänä, tule mukaan!
Lastenillat ma klo 17-19 joka toinen viikko (3-6v.) Vielä muutama paikka jäljellä.
”Leikkiä, askartelua, laulua, liikuntaa, ihmettelyä lapsille jotka eivät pääse mukaan
päiväkerhotoimintaan.”
Tahtitossut ti ja pe klo 9-11.30
Päiväkerho 4-5vuotiaille, ryhmässä muutama paikka.
”Ryhmässä pidetään tossut vauhdissa pihalla ja sisällä leikkien,
laulellen, askarrellen, iloiten.”
Pallerot ti ja pe klo 9-10.30
Ensimmäinen lapsen oma kerho 3vuotiaalle. Ryhmä täynnä, kysy varapaikkaa.
”Tutustutaan kavereihin, leikitään, yhdessäoloa, askartelua, ulkoilua.”
Taiteillen ti ja to klo 12-14.30
Päiväkerhoryhmä 3-5vuotiaille. Ryhmä täynnä.
”Tiedossa paljon leikkiä, taiteilua niin kuvaamataidon osapuolella kuin liikunnassa.”

Touhupyhis tiistaisin klo 16-17 (3-8v.)
*Lisätietoja löytyy Pyhäkoulut-osiosta.
Musapyhis ke klo 17-18 (Mustikat), klo 18-19 (Mansikat) Ratisenkatu 8
noin 2vuotiaasta kouluikäisiin
*Lisätietoja löytyy Pyhäkoulut-osiosta.
Viinikan pyhis perjantaisin kerran kuussa Aila Sammilla klo 18-19
*Lisätietoja löytyy Pyhäkoulut-osiosta.
Lauantaipesä perheiden talolla noin joka toinen lauantai klo 9.30-11.30 (3-12v.)
*Lisätietoja Pyhäkoulut-osiosta.
Kastehelmet ma klo 9.15-10
Alle 3-vuotiaiden vauvojen ja taaperoiden muskariryhmä yhdessä huoltajan kanssa.
*Lisätietoja löytyy Perheille-osiosta.
Kastepisarat-muskari to klo 16.30-17.15 ( 3-7v.)
*Lisätietoa Musiikki-osiosta.
Moottorit- musaryhmä to pojille klo 17.15-18 (3-8v.)
*Lisätietoa Musiikki-osiosta.

Retkipyhis joka toinen maanantai klo 15.30-17 (5-12v.)
”Tutustumme lähiympäristön retkikohteisiin, kuljetuksesta vastaa vanhemmat.”
max 12 retkeilijää (ryhmä aloitetaan 7 retkeilijällä)
Touhupyhis tiistaisin klo 16-17 (3-8v.)
”Touhua, leikkiä, touhuhartaus, leipomista.”
max 12 pyhisläistä (ryhmä aloitetaan 7 touhuajalla)
Musapyhis ke klo 17-18 (Mustikat), klo 18-19 (Mansikat) Ratisenkatu 8
noin 2 vuotiaasta kouluikäisiin
”Musiikkia, laulua, soittoa, leikkimistä, esiintymisiä, retkiä, iloista eloa ja oloa
yhdessä pienten ja isojen kanssa.”
Viinikan pyhis perjantaisin kerran kuussa Aila Sammilla klo 18-19
”Kotipyhäkoulussa kerrotaan kertomuksia, lauletaan, askarrellaan.”
(Kokoontumispäivät 4.9., 9.10., 6.11. ja 4.12.)

Lauantaipesä perheiden talolla noin joka toinen lauantai klo 9.30-11.30 (3-12v.)
” Pesässä monenlaista puuhaa lapsille, jonka aikana vanhemmat voivat poiketa
vaikka kaupassa tai lenkkeilemässä. Tarjolla sämpylä ja mehu.”
Ilmoittautuminen kokoontumisviikolla ma-pe klo 18 mennessä numeroon 0408049662
(Kokoontumispäivät 29.8., 19.9., 26.9., 10.10., 14.11., 28.11. ja 12.12.)
Lasten ja vanhusten yhteisistä pyhäkouluista ja kirkkopyhäkouluista ilmoitamme myöhemmin.
Seuraa ilmoittelua facebookissa.

Kastehelmet ma klo 9.15-10
Alle 3-vuotiaiden vauvojen ja taaperoiden
muskariryhmä yhdessä huoltajan kanssa.
*Lisätietoja löytyy Perheille-osiosta.
Kuvismuskari ti klo 14-15
*Lisätietoja löytyy
Koululaisille/eskareille-osiosta.
Ukulele-ryhmä ma klo 13-15 välisenä aikana
*Lisätietoja löytyy koululaisille/eskareille-osiosta.
Musapyhis ke klo 17 (mustikat) ja klo 18.15 (mansikat)
*Lisätietoja löytyy pyhäkouluosiosta.
Poutapilvet-kuoro to klo 15-16
noin 9 vuotiaista – 16 vuotiaisiin.
”Musisointia, kuorolaulua yhdessä ja mahdollisesti
yksin, laulua äänissä, säestyksiä, keikkoja, retkiä.”
Kastepisarat-muskari to klo 16.30-17.15 ( 3-7v.)
”Laululeikkejä, rytmisoittimia, esiintymisiä, iloista musisointia.”
Moottorit- musaryhmä pojille to klo 17.15-18 (3-8v.)
”Vauhdikasta musisointia, soittamista, laulelemme moottorimusaa.”
Soivat sormet to klo 18.18.45 Kouluikäiset ja eskarilaiset
”Harjoitellaan erilaisia säestyksiä lauluryhmien lauluihin, mahdollisia säestyskeikkoja
yhdessä kuorolaisten kanssa. Ei tarvitse aiempaa soittokokemusta.”
(Ryhmä aloitetaan 7 soittajalla.)

Ryhmiä ohjaa lastenohjaajat
Pirjo Puonti, Merja Kivelä ja
Eleonora Printz.
Lastenohjaajien lisäksi ryhmiä
ohjaa joukko vapaaehtoisia,
nuoria ja aikuisia, joita ilman
Parkanon seurakunta ei pystyisi
järjestämään näin monipuolista toimintaa.

SINUSTAKO SEURAKUNNAN VAPAAEHTOINEN?
Monissa ryhmissä vielä tilaa nuorille ja aikuisille ohjaajille sekä apuohjaajille. Jos olet
kiinnostunut antamaan aikaasi, saamaan kokemusta ryhmän ohjaamisesta tai tulla
auttaviksi käsiksi ryhmään, niin kerro siitä Eleonoralle 0408049659 pikapuoliin.
Ryhmän ohjaajana tai apuohjaajana toimimisesta saa pienen palkkion. Eli
ilmoittelehan innokkuudestasi, niin etsitään sinulle sopiva ryhmä. Apuohjaajaksi
pääset jo viidennellä luokalla ja apuun voit tulla vielä isovanhemmankin iässä!
Tule rohkeasti mukaan!

Ilmoittelua varhaiskasvatuksen puolelta:
https://www.facebook.com/pienionsuurin.parkanonseurakunnanlapset

Koululaisille ilmoitellaan osoitteessa:
https://www.facebook.com/parkanonsrknvarkkatyo

Koko seurakunnan asioita löytyy sivulta:
https://www.facebook.com/Parkanonseurakunta

Musiikin pariin pääset sivulla:
https://www.facebook.com/parkanonsrkmusiikki

…. Sinä suojaat meitä edestä ja takkaa, kainaloosi mahtuu pienet, suuret rakkaat…

Parkanon seurakunta
Eleonora Printz
0408049659
eleonora.printz@evl.fi

