Lapset ja perheet
2019-2020

Tervetuloa mukaan Kotka-Kymin seurakunnan
järjestämään lapsille ja perheille suunnattuun
toimintaan!

www.kotka-kyminseurakunta.fi

PÄIVÄKERHOT
Päiväkerhot kokoontuvat 2-3 kertaa viikossa tarjoten lapsille monipuolista ohjelmaa.
Päiväkerhot on tarkoitettu 4-6 vuotiaille lapsille. Kerhot ovat maksuttomia.
(Vko 33 alkaen)
• Helilän srk-talo, Suntionkatu 18, ti ja ke klo 12.30-15 ja to klo 12.30-14.30
• Koivulan koulu, asunto pääty, Koivulantie 5, ma ja ke klo 9-11
• Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1, ma ja ke klo 9-11
• Mussalo seurakuntakoti, Ruukkimaanpolku 3, ti, ke ja pe klo 9 -11.30
• Ristinkallio, Pahkakatu 4, ti, ke ja to klo 12.30-15

LEIKKIKERHOT
Leikkikerhot kokoontuvat kerran viikossa tarjoten monipuolista ohjelmaa.
Kerhot on tarkoitettu 3 vuotiaille lapsille. Kerhot ovat maksuttomia.
(Vko 33 alkaen)
• Ristinkallio Pahkakatu 4, ti klo 9-11 täynnä
• Kotkan seurakuntakeskus, Mariankatu 14 F, ma klo 9-11 täynnä
VAUVAKERHO
Kerho on alle 1-vuotiaille vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Kerho on maksuton
ja siihen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kerhossa leikitään, lauletaan,
keskustellaan, hiljennytään kynttilähetkeen sekä tietysti kahvitellaan.
(Vko 33 alkaen)
• Maanantaisin Helilän seurakuntatalolla, Suntionkatu 18, klo 13-15
• Keskiviikkoisin Mussalon seurakuntakodilla, Rukkimaanpolku 1, klo 9-11
TAAPEROKERHO vauvakerhon "jatkoryhmä".
• Perjantaisin Helilän seurakuntatalolla, Suntionkatu 18 (yläkerta) klo 9-11
KIRKKOMUSKARI
Kirkkomuskarissa lapset ja aikuiset hiljentyvät kynttilähetkeen, jonka jälkeen
lauletaan, soitetaan ja leikitään monenlaisia lauluja. Laulut vaihtuvat noin joka
toinen kuukausi. Näin laulut tulevat tutuiksi niin lapsille kuin aikuisillekin.
Muskarissa on tarjolla myös kahvia. ( Vko 33 alkaen)
• Keskiviikkoisin
		
klo 9.30 Haltijantie 1
		
klo 12.30 Boksilla, Karhulantie 31
• Perjantaisin Langinkosken kirkolla
		
klo 9.15 kävelevät muskarilaiset
		
klo 10.15 ”sylimatkustajat”

PERHEKERHOT
Perhekerhossa kokoontuvat 0-5-vuotiaat lapset yhdessä oman aikuisen kanssa.
Kerhossa hiljennytään ja siellä opitaan kerhorukous. Kerhossa myös lauletaan,
leikitään, askarrellaan ja tehdään retkiä. Perhekerhossa on mahdollisuus tutustua samassa elämänvaiheessa oleviin perheisiin kahvipöydän ääressä. Perhekerhoihin ei ole ilmoittautumista. (Vko 33 alkaen)
Maanantaisin 9-11
• Ristinkallio, Pahkakatu 4
• Mussalo seurakuntakoti, Ruukkimaanpolku 1
• Tavastila, Helilän seurakuntatalolla (2019 loppuun), Suntionkatu 18
• Avoinkerho, Boksissa, Karhulantie 31 klo 9-13
• Iltaperhekerho, Ututie 2, klo 17-18.30
• Liikuntaperhekerho, Kotkan seurakuntakeskus, Mariankatu 14F klo 16.30-18
Tiistaisin 9-11
• Aittakorpi, Aittakorven seurakuntatalo, Luhtipolku 1
• Helilän srk-talo, (Kymin kirkon vieressä), Suntionkatu 18
• Jäppilä (entinen koulu), Alakyläntie 67
• Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1
• Sadun taikaa aikuinen-lapsi -kerho, Kotkan srk-keskus, Mariankatu 14 F
klo 9.30-11.30
• Iltaperhekerho Mussalon seurakuntakodilla, Ruukkimaanpolku 1, klo 17-18.30
Keskiviikkoisin klo 9-11
• Laajakosken kappeli, Laajakoskentie 221
• Sunilan srk-talolla, Valliniemenkatu 20
Perjantaisin
• Koivula, Koivulantie 5, koulun asunto pääty. 2 kerros klo 9-11
• Avoinkerho Kotkan srk-keskus, Mariankatu 14 F klo 9-13
PYHÄKOULUT
• Sunnuntaipyhäkoulu Langinkosken kirkolla sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana (vko 34 alkaen)

LAPSIPARKKI
• Tiistaisin klo 12.30-15 Sunilan srk-talolla (Valliniemenkatu 20) (3.9. alkaen)
Ota itsellesi hetki aikaa, hoida asioita tai vaikka lepää.
Lapsiparkkiin voi tuoda 2-6 vuotiaan lapsen lastenohjaajien hoitoon joko koko
ajaksi tai osaksi aikaa. Toimintaamme kuuluu leikit, laulut, satuhetket ja välillä
askartelua. Lapsille mukaan pienet eväät, sisätossut ja muut tarpeelliset asiat.
Ilmoittautuminen jokaiselle kerralle erikseen tekstiviestillä 044 7259232 maanantaihin klo 12 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja
vahvistamme paikat tekstiviestillä. Muistathan perua mikäli ette tarvitse jo
varattua paikkaa. Lapsiparkki on maksuton ja lapset ovat vakuutettuja hoidon
ajan. Mukaan mahtuu max 15 lasta/kerta.

Oman kerhon tiedot:

Lisätiedot
Anne Silomaa 0447259031
anne.silomaa@evl.fi
www.facebook.com/groups/112490202079/

