PikkuHelppi
PikkuHelpin tarkoituksena on tarjota
pienten lasten vanhemmille tukea
arkeen ja jaksamiseen.
Toimimme yleensä ma-to iltapäivisin. Palvelu on maksutonta. Tilanteesta riippuen max. 5 kertaa/perhe,
n. 2 tuntia kerrallaan.



PikkuHelppi tarjoaa:
 lastenhoitoa
 juttuseuraa
 vähän omaa aikaa
 tukea vanhemmuuteen
Vai mitä juuri teillä tarvitaan?

Otathan rohkeasti yhteyttä! Me tulemme avuksi.
Ota ensisijaisesti yhteyttä:
Laura Toivanen p. 0403126858 laura.toivanen@evl.fi
Tiedustelut/lisätietoja:
Sari Alamäki p. 0403126871 sari.alamaki@evl.fi
Tuija Rikkonen p. 0403126866 tuija.rikkonen@evl.fi

Varhaiskasvatus
ja
perhetyö

Toimintakausi 2020-2021

Perhekerhoissa ollaan yhdessä

Varhaiskasvatuksen kerhot
Kerhot toimivat ympäri kaupungin ja
ovat maksuttomia kaikille.
Kerhojen toiminta perustuu kristilliseen
ihmiskäsitykseen ja arvoihin. Niissä tutustutaan muun
kivan toiminnan lomassa kertomuksia kuullen ja laulaen
Jumalaan, joka pitää meistä kaikista huolen.
Päiväkerhot ovat osa lasten omaa arkea ja täynnä
uuden oppimista
Päiväkerho on seurakunnan tarjoamaa monipuolista
varhaiskasvatusta. Seurakunnan kerho on turvallinen
paikka tutustua muihin lapsiin ja oppia toimimaan ryhmässä koulutettujen lastenohjaajien kanssa.
Toiminta on tarkoitettu pääasiallisesti
3–5-vuotiaille lapsille.
Kerhopaikat: Keskusta Helmi ma, ti ja pe klo 9-11,
Joutseno Keskuspappila ma, to ja pe klo 9-11,
Karhuvuori ma ja to klo 9-11,
Korvenkylä ti klo 9-11 ja pe klo 9-12,
Sammonlahti ti, to ja pe klo 9-12.
Ilmoittaudu mukaan www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Perhekerhoon voit tulla mukaan lastesi kanssa milloin vain
ilman ennakkoilmoittautumista. Leikimme, askartelemme,
jaamme arkea ja teemme yhdessä!
Perhekerhot ja –kahvilat kokoontuvat:
Karhuvuoressa, keskustassa, Kivisalmessa, Kesämäessä,
Korvenkylässä, Lauritsalassa, Nuijamaalla,
Pulpilla ja Sammonlahdessa.
Katso kokoontumisajat netissä ja tule mukaan oman
aikataulusi puitteissa!

Ekavauva– ja taaperokerhoista löydät samassa
elämäntilanteessa olevia vanhempia
Ekavauva– ja taaperokerhot ovat kuin perhekerhoja,
mutta sinne tullaan yhdessä vauvan tai taaperon kanssa. Ekavauva-kerhossa jaetaan vanhemmuuden ensiaskeleita ja kasvetaan yhdessä: paitsi vanhempina myös
vauvoista taaperoiksi.

Ekavauva– ja taaperokerhot kokoontuvat Joutsenon
keskuspappilassa, keskustassa ja Lauritsalassa.
Kerhopäivät ja kokoontumisajat löydät netistä.

Kirkkomuskarit ovat täynnä yhteistä iloa ja musisointia!
Seurakuntien muskareita ohjaa kirkkomuskarikanttori
Marjo-Riitta Lehtonen.
Vauva, taapero ja sisarusryhmiin lapset osallistuvat
yhdessä vanhemman tai muun tutun aikuisen kanssa.
Uusina ryhminä on ilman aikuista osallistuvien
ryhmät Karhuvuoressa ja Sammonlahdessa.
Ryhmät ovat avoimia ja maksuttomia,
lisätietoja ja ilmoittautuminen
www.lappeenrannanseurakunnat.fi/osallistu/musiikki/kirkkomuskarit

Helmen Naperonurkkaus
Koulukatu 12
keskiviikkoisin klo 13-16

Naperonurkkaukseen osallistuminen on perheille maksutonta.
Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Naperonurkkaus on tarkoitettu noin 2 -vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille.
Lapset voivat olla hoidossa max. 2 tuntia/kerta (klo 13-16 välillä).
Paikalla on aina kaksi lastenohjaajaa.
Tiedustelut: Tuulia Kopperi 040 3126865
Anne Seino 040 3126241

