Kevät 2021
Lahden ev.lut. seurakuntien kevätkauden toiminta kouluikäisille ja
heidän perheilleen.
Seurakuntien yhteiset leirit ja retki.
Hakeminen näille seurakuntien yhteisille kevätkauden leireille/retkelle osoitteessa:
www.lahdenseurakunnat.fi.
Hakuaika yhteisille leireille/retkelle on 7.–12.1.2021 (to–ti).
Hakulinkki aukeaa to 7.1. kello 8.00 ja sulkeutuu ti 12.1. kello 24.00.
Tarkemmat hakuohjeet yhteisille leireille/retkelle löytyvät esitteen takasivulta sekä Lahden
seurakuntayhtymän verkkosivuilta.
Leirit ja retki on tarkoitettu lahtelaisille kouluikäisille lapsille ja heidän perheille.
Leirien hinnat:
• yhden yön leiri 50 €/henkilö ja ev.lut. kirkon jäsenille 40 €/henkilö.
• kahden yön leiri 60 €/henkilö ja ev.lut. kirkon jäsenille 50 €/henkilö.
Hintaan sisältyy kuljetus, ruokailut ja yöpyminen leirikeskuksessa.

Yhteiset harrasteleirit (yöleirejä) hakemus lomakkeella 1
Yökyläkaverit-leiri 1.–4.-luokkalaisille 12.–13.2. (pe–la) Upilassa
Tule saamaan uusia kavereita YÖKYLÄ leirille. Leirillä mm. uusia ja vanhoja kavereita,
kädentaitoja, liikunnan riemua ulkona ja sisällä, pelejä ja leikkejä, Raamatun juttuja ja hiljentymistä.
Leirille mahtuu 30 leiriläistä. Hinta 50 tai 40 €/henkilö. Tiedustelu: tea.harkonen@evl.fi tai p. 044
719 1427.
Hankiralli-leiri 1.–4.-luokkalaisille 1.–3.3. (ma–ke) Upilassa
Perinteinen talvileiri talvisella ohjelmalla lumella tai ilman. Ollaan ulkona, leikitään ja lauletaan,
ollaan kavereitten kanssa, tehdään ryhmäjuttuja, syödään, saunotaan ja hiljennytään. Tule sinäkin
mukaan leireilemään. Leirille mahtuu 30 leiriläistä. Hinta 60 tai 50 €/henkilö. Tiedustelu:
tero.lofberg@evl.fi tai p. 044 719 1278.
Talvilomaleiri 4.–6.-luokkalaisille 3.–5.3. (ke–pe) Upilassa
Tule viettämään lomaa leirille Upilaan! Luvassa rentoa loman viettoa, talvista tekemistä,
tunnelmointia ja yhdessäoloa sisällä ja ulkona. Leirille mahtuu 30 leiriläistä. Hinta 60 tai 50
€/henkilö. Tiedustelu: jesse.hartikainen@evl.fi tai p. 044 719 1499.
”Tää on hyvä” -leiri 4.–6.-luokkalaisille 9.–11.4. (pe–su) Upilassa
Mikä kuvissa kiinnostaa ja on kiehtovaa? Miksi kuvia on kiva ottaa? Leirillä kuvaillaan kiinnostavia
kohteita ja luodaan omaa kuvamaailmaa. Tehdään jotain uutta yhdessä muiden kavereiden kanssa
ja ehkä kuvataan vähän leffaakin. Lisäksi tietysti ulkoillaan, saunotaan, pelaillaan ja syödään hyvin.
Vietetään myös yhdessä leffailtaa. Leirille mahtuu 30 leiriläistä. Hinta 60 tai 50 €/henkilö.
Tiedustelu: hannu.rui@evl.fi tai p. 044 719 1411.
Wappuleiri 1.–6.-luokkalaisille 30.4.–2.5. (pe–su) Upilassa

Ota hyvät kaverit mukaan ja lähde viettämään vappuviikonloppua Upilaan. Ihmetellään kevään
etenemistä, pelaillaan ja kisaillaan, puuhaillaan sisällä ja ulkona, saunotaan ja hiljennytään. Välillä
syödään Upilan hyvää ruokaa. Viikonlopun kruunaavat meidän ikiomat ja yhdessä valmistellut
vappubileet. Leirille mahtuu 30 leiriläistä. Hinta 60 tai 50 €/henkilö. Tiedustelu: sirpaliisa.saaristo@evl.fi tai p. 044 719 1353.

Yhteiset perheleirit (yöleirejä) hakemus lomakkeella 2
Kummin kanssa -leiri 1.–6.-luokkalaisille 12.–13.5. (ke–to) Upilassa
Lähde YÖRETKELLE kummin kanssa. Jos kummi ei pääse, voit ottaa mukaan mummin, vaarin tai
jonkun sinulle tärkeän aikuisen. Yöretkellä liikumme, leikimme ja pelailemme sisällä ja ulkona,
käytämme kädentaitojamme, hiljennymme ja rentoudumme. Majoitus kummin kanssa omassa
huoneessa, paikkoja rajoitetusti. Leirille mahtuu noin 10 perhekuntaa. Hinta 50 tai 40 €/henkilö.
Tiedustelu: tea.harkonen@evl.fi tai p. 044 719 1427.
Miesten ja lasten -leiri 14.–16.5. (pe–su) Upilassa
Olit sitten isä, pappa, kummi tai muu lapselle tärkeä aikuinen, leiri on ainutlaatuinen kokemus
yhdessä! Luvassa paljon yhteistä aikaa ja tekemistä kouluikäisen lapsen kanssa ja hyvällä
porukalla, yhdessä hiljentymistä, saunomista ja hyvää ruokaa! Leirille mahtuu noin 40 leiriläistä.
Hinta 60 tai 50 €/henkilö. Tiedustelu: jesse.hartikainen@evl.fi tai p. 044 719 1499.
Naisten ja tyttöjen hyvinvointileiri 21.–23.5. (pe–su) Upilassa
Sinä kouluikäinen tyttö, ota äitisi, mummisi tai kummisi mukaan ja tulkaa yhdessä nauttimaan
naisten keväisestä viikonlopusta. Tehdään porukalla Upilasta hemmottelukylpylä, hoidetaan
kasvoja, käsiä ja hiuksia sekä nautitaan Upilan maittavista ruoista ja toistemme seurasta. Leirillä
myös ulkoillaan, askarrellaan, jutellaan ”tyttöjen juttuja”, saunotaan ja rohkeimmat voivat pulahtaa
järvessäkin. Hemmottelua siis luvassa koko viikonlopuksi! Leirille mahtuu noin 12 perhekuntaa.
Hinta 60 tai 50 €/henkilö. Tiedustelu: merja.forstedt@evl.fi tai p. 044 719 1425.

Yhteinen perheretki hakemus lomakkeella 2
Perheiden pääsiäinen Lapissa 31.3.–5.4. (ke–ma) Tunturikeimiö, Muonio
Perheiden pääsiäismatkalla pääsemme Länsi-Lapin upeisiin tunturimaisemiin. Matkustamme linjaautolla Tunturikeimiön toimintakeskukseen, joka on erittäin hyvästä kotiruoastaan tunnettu
majapaikka. Majoitumme 2–4 hengen huoneisiin tai 4–5 hengen mökkiin. Hiihtämään jopa 200
km:n latuverkostoon pääset suoraan Tunturikeimiön pihasta tai Olos- tai Pallastuntureiden juurelta,
jonne linja-auto kuljettaa myös laskettelijat. Vaikka hiihtäminen tai laskettelu ei olisikaan sinun
juttusi, voit silti lähteä mukaan nauttimaan Lapin upeista maisemista. Iltaisin kokoonnumme
yhdessä jakamaan päivän kokemuksia ja suunnittelemaan seuraavan päivän aktiviteetteja.
Paluumatkalla pysähdymme Rovaniemellä joulupukin pajalla. Retkelle mahtuu noin 45 lähtijää.
Lisätietoja:
• https://www.ywca.fi/tunturikeimio,
• https://discovermuonio.fi/muonion-latukartta,
• https://discovermuonio.fi/aktiviteetit.
Matkalle lähdetään keskiviikkoiltana ja kotiin palataan maanantaina myöhään illalla. Hakemus
retkelle on sitova. Matkan hinta: Lahden ev.lut. seurakuntalaiset 330 €/aikuinen ja 260 €/alle 12
vuotias lapsi. Muut: 390 €/aikuinen ja 320 €/alle 12 vuotias lapsi. Hinta sisältää matkat,
majoituksen omin liinavaattein, perillä ruokailut (aamiainen, retkieväät, päivällinen, iltapala),
kuljetukset Pallakselle ja Olokselle sekä tapaturmavakuutuksen. Tiedustelu: sirpaliisa.saaristo@evl.fi tai p. 044 719 1353.

Tarkemmat tiedot leireistä/retkestä lähetetään osallistujille leiri-/retkikirjeessä.

JOUTJÄRVEN SEURAKUNTA
Ajankohtaiset tiedot löydät netistä www.jovijunnut.net.

KERHOTOIMINTA:
Kerhot alkavat viikolla 2. Koululaisten talvilomalla kerhot eivät kokoonnu.
JOUTJÄRVEN KIRKKO
Maanantaina kello 17.00–18.00 PUUHAKERHO 7–10-vuotiaille.
Torstaina kello 16.30–18.00 SÄHLYKERHO 7–12-vuotiaille.
AHTIALAN SEURAKUNTAKESKUS
Tiistaina kello 17.00–18.30 PUUHAKERHO 7–11-vuotiaille.
KUNNAKSEN SEURAKUNTAKOTI
Torstaina kello 17.00–18.15 ASKARTELUKERHO 7–12-vuotiaille.
Kaikki kerhot ovat maksuttomia ja avoimia sekä tytöille että pojille.
Lisätietoja näistä ja mahdollisesti myöhemmin alkavista kerhoista nuorisotyönohjaaja Tero Löfberg,
tero.lofberg@evl.fi tai p. 044 719 1278. Myös kerhon ohjaamisesta kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä.

PARTIOTOIMINTA:
Joutjärven seurakunnan alueella toimii partiolippukunta Joutjärven Kipinät ry, joka on
yhteislippukunta tytöille ja pojille. Lippukunnan viikkotoiminta alkaa viikolla 2.
Ryhmien kokoontumisajoista sekä muusta toiminnasta ilmoitetaan lippukunnan nettisivuilla
www.kipinat.fi.
Lippukunta löytyy myös Facebookista: facebook.com/JoutjarvenKipinat ja Instagramista
instagram.com/joutjarvenkipinat.
Tiedustelut: lippukunnanjohtaja Katariina Sinivaara, s-posti: joutjarvenkipinat@gmail.com tai p. 043
200 7514.
Tiedustelut partiotoiminnasta: nuorisotyönohjaaja Sirpa-Liisa Saaristo, p. 044 719 1353, sirpaliisa.saaristo@evl.fi.

LAPSIKUORO KIDSINGERS
7–12-vuotiaille tytöille ja pojille. Harjoitukset seuraavasti:
• Ahtialan seurakuntakeskus, Alasenkatu 4, keskiviikkoisin klo 15.15–16.00.
• Joutjärven kirkko, Ilmarisentie 1, torstaisin klo 15.15–16.00.
Tiedustelut: kuoron ohjaaja kanttori Hannele Koskinen, p. 044 719 1476.

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Lisätiedot: Taru Lehtonen, p. 044 719 1252 tai taru.lehtonen@evl.fi

KESKI-LAHDEN SEURAKUNTA
KERHOTOIMINTA:
Kerhot alkavat viikolla 2 ja päättyvät viikolla 17. Talvilomalla ei ole kerhoja. Kerhot ovat
maksuttomia.

MUKKULAN KIRKKO, Kilpiäistentie 1
Mukkula Open tiistaina kello 17.30–20 (jatkuu koronatilanteen salliessa).
Mukkula Open on avointen ovien ilta 7–17-vuotiaille. Iltaan voi tulla oman aikataulun mukaan.
Openissa on pieni kioski, biljardi, ilmakiekko, lautapelejä ja aikuisia ohjaajia. Välillä askarrellaan,
kokkaillaan, kisaillaan tai katsotaan leffaa.
Keskiviikkona kello 15.30–16.15 Mukula-kuoro 6–8-vuotiaille.
Keskiviikkona kello 16.30–17.30 Mukula-kuoro 9 vuotiaista ylöspäin.
Kuoro harjoittelee viikoittain ja esiintymisiä on muutaman kerran kevätkauden aikana. Lisätietoja
kanttori Marjukka Liimatainen p. 044 719 1490.
Torstaina kello 17–19 Puuha-toimintakerho 7–10-vuotiaille tytöille.
Kerhossa leikitään, askarrellaan, pelataan, kokkaillaan, ulkoillaan ja hiljennytään.
KIRKKOKATU 7, alakerran kerhotila
Tiistaina kello 17–19 Teatterikerho 8–12-vuotiaille.
Kerhossa opetellaan ilmaisua ja näyttelemistä leikin keinoin. Lisäksi askarrellaan, piirretään ja
jutellaan.
Torstaina kello 17–19 Puuha-kokkikerho 7–10-vuotiaille.
Joka toinen kerta puuhastellaan kädentaitoja ja leikitään, joka toinen leivotaan ja opetellaan
tekemään pientä suolaista ja makeaa välipalaa.
Äidit ja tyttäret -ryhmä
Sinä 7–12-vuotias tyttö, tule viettämään yhteistä aikaa äitisi tai mummisi kanssa kerran
kuukaudessa kokoontuvaan ryhmään. Teemme ohjelman yhdessä osallistujien kanssa. Ryhmässä
on mm. juteltu äitien ja tyttöjen juttuja, askarreltu, näytelty, kokkailtu tai tehty joku retki
lähimaastoon. Kokoontumiset keskiviikkoisin 27.1., 24.2., 24.3. ja 14.4. klo 17.30–19 Kirkkokatu 7,
kerhotilassa.

TAPAHTUMAT:
TALVITAPAHTUMA lauantaina 13.2. kello 10.30–13 Mukkulan kirkon pihalla.
Perinteinen koko perheen talvitapahtuma. Luvassa mm. poniajelua, karkkiongintaa,
nuotiomakkaraa, musahetkiä, napakelkka, pulkkamäki (sään salliessa), munkkeja ja kuumaa
juotavaa. Pienellä rahalla mukavaa tekemistä koko perheelle yhteisvastuun hyväksi.
Uutta toimintaa!!
PERHEIDEN ILTAPALAHETKI
Keskiviikkoina 3.2., 10.3. ja 7.4. kello 18–19 Mukkulan kirkolla.
Tervetuloa yhteiselle iltapalalle koko perheen voimin. Voimme ottaa iltoihin noin 50 henkilöä.
Iltapalan lisäksi illoissa lapsille pientä puuhaa. Iltapalan tarjoaa Keski-Lahden seurakunta.

PARTIOTOIMINTA:
Lahden Siniset (pojat): Kirkkokatu 7, partiokolo, www.lahdensiniset.net.
Lahden Katajaiset (tytöt): Kirkkokatu 7, partiokolo ja Ankkurin srk-koti, Laiturikatu 1,
www.lahdenkatajaiset.net.
Lisätietoja nuorisotyönohjaajilta:
Merja Forstedt, p. 044 719 1425 tai merja.forstedt@evl.fi,
Katja Ruotoistenmäki-Pirttimaa, p. 044 719 1248 tai katja.ruotoistenmaki-pirttimaa@evl.fi,
Hannu Rui, p. 044 719 1411 tai hannu.rui@evl.fi (partio).

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Lisätiedot: varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Ristkari, p. 044 719 1236 tai kirsi.ristkari@evl.fi.

LAUNEEN SEURAKUNTA
Launeen seurakunnan toiminta kouluikäisille.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot laaseri.info/kouluikaiset.

KERHOTOIMINTA:
Kerhot ovat koko kevätkauden kokoontuvia toimintaan keskittyviä ryhmiä.
SÄHLYKERHO
Keskiviikkoisin kello 16–17 Renkomäen koulun liikuntasalissa, 2.–6.-luokkalaisille, 13.1. alkaen.
PIENOISMALLIKERHO
Torstaisin kello 18–20 Launeen kirkolla, 3.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille, 14.1. alkaen.

KLUBIT:
Klubit ovat lyhyitä, viisi kertaa kokoontuvia toimintaan keskittyviä ja seurakunnan sanomaan
sitoutuneita ryhmiä, Launeen kirkolla tai Renkomäen seurakuntakodilla. Katso klubien aiheet ja
aikataulut sekä ilmoittaudu osoitteessa laaseri.info/kouluikaiset.
Klubit viikoilla 4–8:
Launeen kirkolla
Kokki- ja puuhaklubi, 1.–6.-luokkalaisille, tiistaisin kello 17–19.
Taideklubi, 1.–6.-luokkalaisille, torstaisin kello 17–19.
Renkomäen seurakuntakodilla
Kokki- ja puuhaklubi, 1.–3.-luokkalaisille, tiistaisin kello 17–19.
Kokki- ja puuhaklubi, 4.–6.-luokkalaisille, torstaisin kello 17–19.
Klubit viikoilla 10–14:
Launeen kirkolla
Kokki- ja puuhaklubi, 1.–6.-luokkalaisille, tiistaisin kello 17–19.
Taideklubi, 1.–6.-luokkalaisille, torstaisin kello 17–19.
Renkomäen seurakuntakodilla
Kokki- ja puuhaklubi, 1.–3.-luokkalaisille, tiistaisin kello 17–19.
Kokki- ja puuhaklubi, 4.–6.-luokkalaisille, torstaisin kello 17–19.
Klubit viikoilla 16–20:
Launeen kirkolla
Kokki- ja puuhaklubi, 1.–6.-luokkalaisille, tiistaisin kello 17–19.
Taideklubi, 1.–6.-luokkalaisille, torstaisin kello 17–19.
Renkomäen seurakuntakodilla
Kokki- ja puuhaklubi, 1.–3.-luokkalaisille, tiistaisin kello 17–19.
Kokki- ja puuhaklubi, 4.–6.-luokkalaisille, torstaisin kello 17–19.

PARTIOTOIMINTA:
Launeen seurakunnan alueella kokoontuu kaksi partiolippukuntaa, lisätietoja
laaseri.info/kouluikaiset.

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Lisätiedot: varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Ristkari, p. 044 719 1236 tai kirsi.ristkari@evl.fi.

NASTOLAN SEURAKUNTA
KERHOTOIMINTA:
Kerhot jatkuvat viikolla 2. Koulujen loma-aikoina ei ole kerhoja. Kerhot ovat tällä hetkellä täynnä.
Vapaita paikkoja voi kysellä kukka-maaria.oksanen@evl.fi tai p. 050 412 7051.

KOKKIKERHOT
1.–3.-luokkalaisille maanantaisin 17.00–18.30 Nastolan seurakuntatalolla.
Ohjaajina seurakunnan nuoria.
1.–6.-luokkalaisille tiistaisin 17.30–19.00 Nastolan seurakuntatalolla.
Ohjaajina seurakunnan nuoria.

LEIRITOIMINTA:
Leireillä perinteinen meno ja meininki. Tarkemmat tiedot leireistä lähetetään osallistujille
leirikirjeessä. Leirimaksu 40 €/henkilö. Leirille ei ole kuljetusta. Ilmoittautuminen alkaa 11.1. kello
8.00 ja päättyy 17.1. kello 23.00. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Leireille
ilmoittautuminen tehdään sähköisesti sivulla www.lahdenseurakunnat.fi/nastolanseurakunta/kouluikaiset. Lisätietoja leireistä ja niihin ilmoittautumisesta kukkamaaria.oksanen@evl.fi tai p. 050 412 7051.
1.–2.-luokkalaisten leiri 23.–25.4. Luomaniemessä.
Tule kokemaan kivaa leirimeininkiä mukavassa porukassa. Täällä sinua varten on seurakunnan
nuorisotyönohjaajat, mutta varsinkin isoset, jotka toimivat leirillä isosiskoina ja –veljinä.
Luomaniemen leirikeskus tarjoaa maittavat ateriat ja upeat puitteet leirille.
3.–4.-luokkalaisten leiri 12.–14.3. Luomaniemessä.
Eihän näin hyvää oo missään … tule mukaan leirille kokemaan hienoja hetkiä. Leirillä pääset
mukaan leikkimään, puuhailemaan, saunomaan, nauttimaan ja hiljentymään.
5.–6.-luokkalaisten leiri 26.–28.3. Luomaniemessä.
Nyt olisi perinteistä leiriä tarjolla. Lähde mukaan iloiseen leiriporukkaan tekemään tästä leiristä se
paras. Leirin ohjelmaan kuuluu perinteisiä menoja leikkien, pelailujen, iltaohjelmien, saunomisen ja
hiljentymisen parissa.
7.–8.-luokkalaisten leiri 5.–7.2. Luomaniemessä.
Tämä on se isojen leiri, jossa onkin meininki jo ihan erilaisella tasolla. Jotain perinteisiä sisältöjä
leirillä on, mutta täällä pääsee kokemaan jo jotain isompaa ja eeppisempää leirimenoa. Tuu
mukaan!

TAPAHTUMAT:
Vauvakirkko 7.2. Nastolan kirkossa kello 16. Kutsutaan erityisesti perheitä vauvojen kanssa.
Kummikirkko 14.3. Nastolan kirkossa kello 16, jonka jälkeen keittoruokailu seurakuntatalolla ja
pientä puuhaa yhteisvastuun hyväksi.
Partiomessu 25.4. Nastolan kirkossa kello 16, jonka jälkeen tilanteen salliessa kirkkokahvit,
jossa syödään partiolaisten kakkukisan tuotoksia.
Yllätetään äiti 4.5. ja 6.5. Luomaniemessä kello 17.30–20.00
Iltaan on ilmoittautuminen lähempänä ajankohtaa sivulla www.lahdenseurakunnat.fi/tapahtumat.
Lisätietoja paivi.reinikka@evl.fi tai p. 050 412 7056.

PARTIOTOIMINTA:
Lisätietoa sivulta www.nastapartio.fi.

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Lisätiedot: varhaiskasvatuksen esimies Anne Granlund, p. 044 719 1253 tai anne.granlund@evl.fi.

SALPAUSSELÄN SEURAKUNTA
KERHOTOIMINTA:
Kerhot kokoontuvat 11.1.–28.5.2021 (eivät talvilomalla).
Seurakunnan kerhotoiminta on tarkoitettu alakouluikäisille tytöille ja pojille. Kerhoissa on mukana
seurakunnan kristillinen sanoma. Kerhojen koko on minímissään 5 ja maksimissaan 15 kerholaista.
Kerhot ovat ilmaisia ja KERHOIHIN ILMOITTAUTUMINEN tea.harkonen@evl.fi.
Näin korona-aikaan kiinnitämme erityistä huomiota käsihygieniaan ja turvaväleistä pyrimme
pitämään huolta. Myös ryhmien kokoon ja ohjelmiin kiinnitetään huomiota.
HARJUNALUSTAN SRK-KOTI, Okeroistentie 58
Tiistaina kello 16–17.30 Puuhaparkki-kerho.
Leikkiä, pelejä, askartelua, piirtelyä ja kokkailua.
1.–3.-luokkalaiset tytöt ja pojat. Mukana Amanda, Satu, Viivi ja Iina.
Tiistaina kello 17.30–19 Puuhis-kerho.
Leikkiä, pelejä, askartelua, piirtelyä ja kokkailua.
3.–5.-luokkalaiset tytöt ja pojat. Mukana Amanda, Satu, Viivi ja Iina.
SALPAUSSELÄN KIRKKO, piharakennus, Petsamonkatu 10
Maanantaina kello 17–18.30 Puuhaileva Puh ja Naurava Nakki -kerho.
Leikkiä, pelejä, askartelua, piirtelyä ja kokkailua.
2.–4.-luokkalaiset tytöt ja pojat. Mukana menossa Annukka, Krista ja Markus.
Maanantaina kello 18.30–20 Puuhaileva Puh ja Naurava Nakki -kerho.
Leikkiä, pelejä, askartelua, piirtelyä ja kokkailua.
4.–5.-luokkalaiset tytöt ja pojat. Mukana menossa Annukka, Krista ja Markus.
Keskiviikkona kello 15–16.30 Kaverikeskiviikko
Kavereita, pelejä, piirtelyä, musiikkia, oleilua kavereiden kanssa, joskus kaveritaitoja ja kokkailua.
3.–5.-luokkalaiset tytöt ja pojat. Mukana menossa Tea.
KÄRPÄSEN KOULU, alakoulun Sali, Kasakkamäentie 1
Perjantaina kello 17–18 SÄHLYkerho
2.–5.-luokkalaiset tytöt ja pojat. Mukana menossa Markus.
JALKARANNAN SEURAKUNTAKOTI, Sarvikatu 9
Keskiviikkona kello 17–19 HENGAILUkerho.
Teemailtoja, rentoa kerhoilua, leikkiä, piirtelyä, askartelua 1.–5.-luokkalaisille tytöille ja pojille.
Mukana menossa Tytti ja Elli.

PERHEKIRKKO
Jalkarannan seurakuntakodilla, Sarvikatu 9
sunnuntaina 10.1.2021 kello 17.
Kirkkoon kutsutaan erityisesti vuoden aikana kastettujen perheitä.

GOSPEL KiDS
Tervetuloa mukaan GospelKids lauluryhmään. Tämä iloinen ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille
laulamisesta ja liikkumisesta innostuneille. Ryhmä keikkailee säännöllisesti eri tilaisuuksissa ja
laulamme monen tyylistä musiikkia. Harjoittelemme noin joka toinen viikko Harjunalustan
seurakuntakodilla, osoite Okeroistentie 58, sunnuntaisin kello 12.30–14. Tarkemman aikataulun
saa, kun tulee mukaan harjoituksiin. Ryhmänvetäjänä toimii Marja Lainio-Nurminen. Lisätietoja
antaa Tea Härkönen p. 044 719 1427 tai tea.harkonen@evl.fi.

TAPAHTUMAT:
PÄÄSIÄISASKARTELUILLAT
Harjunalustan seurakuntakodilla maanantaina 15.3.2021 ja keskiviikkona 17.3.2021 kello 17–
18.30. Taiteilemme pääsiäiskortteja ja koristeita. Ilmoittautumiset iltoihin riikka.hyrkas@evl.fi.
Paikkoja rajoitetusti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
JUNNUFEST
Koko perheen Yhteisvastuu tapahtuma Salpausselän kirkolla lauantaina 10.4.2021.

Ohjelma ja tapahtuma-aika julkaistaan myöhemmin.
PARTIOTOIMINTA:
Harjunalustan Siniveljet ry (HSV)
Jalkarannan seurakuntakodilla ja Salpausselän kirkolla piharakennuksessa.
Lisätiedot Lippukunnanjohtaja Eetu Salmensuu p. 044 307 9680 tai www.hsv.fi.
Sudenpennut ovat 1.–3.-luokkalaisia, Seikkailijat ovat noin 4.–5.-luokkalaisia ja Tarpojat ovat noin
6.–8.-luokkalaisia.
Lisätietoja saat nuorisotyönohjaajalta:
Tea Härkönen, p. 044 719 1427 tai tea.harkonen@evl.fi
ja facebook.com/salpausselän seurakunta
sekä www.lahdenseurakunnat.fi/salpausselan-seurakunta.

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Lisätiedot: varhaiskasvatuksen esimies Anne Granlund, p. 044 719 1253 tai anne.granlund@evl.fi.

Tervetuloa mukaan kevätkauden toimintaan!
Ohjeita seurakuntien yhteisille leireille/retkelle hakemiseen.
Hakeminen 7.–12.1.2021 (to–ti) osoitteessa www.lahdenseurakunnat.fi, etusivulta linkki
sivulle, missä hakulomakkeet leireille/retkelle hakemiseen.
Tarkemmat tiedot leireistä: www.lahdenseurakunnat.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/leirit.
Tarkemmat tiedot retkestä: www.lahdenseurakunnat.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/retket.
Hakeminen leireille/retkelle vaatii kirjautumisen Lahden seurakuntayhtymän asiointipalveluun ja
omien henkilökohtaisten käyttäjätunnuksien luomisen ko. palveluun.
Alle 18-vuotiaan hakemuksen leirille/retkelle tekee AINA huoltaja!
Valitse oikea hakulomake kahdesta vaihtoehdosta. Lomake ohjautuu sähköiseen asiointipalveluun,
johon ensimmäisellä kirjautumiskerralla rekisteröidytään ja luodaan tunnukset.
•

•

Lomake 1 harrasteleireille.
Huom. vain yksi hakemus/lapsi, sisaruksista kustakin oma hakemus. Harrasteleireille haetaan
ensisijaisesti yhdelle leirille. Lisäksi hakemukseen voi merkitä kaksi mahdollista varaleiriä.
Leirivaihtoehdot tulee merkitä sellaiseen järjestykseen, että mieluisin leiri on ylimpänä, toiseksi
mieluisin seuraavana jne. Jos leireille jää tilaa ja lapsi haluaa osallistua kahdelle leirille, niin se
merkitään hakemukseen ko. kohtaan.
Lomake 2 perheleireille ja perheretkelle.
Huom. vain yksi hakemus/perhe. Tällä samalla lomakkeella haetaan sekä perheleireille että
perheretkille. Perheleireille/-retkelle haetaan ensisijaisesti yhdelle leirille/retkelle. Lisäksi
hakemukseen voi merkitä yhden mahdollisen varaleirin. Jos leireille jää tilaa ja halutaan
osallistua kahdelle leirille, niin se merkitään hakemukseen ko. kohtaan. Perheleireille/-retkelle
haettaessa tulee hakemuksessa ilmoittaa kaikkien samalle leirille/retkelle hakevien ja SAMAAN
perhekuntaan kuuluvien henkilöiden tiedot.

Valitse leirit/retket mille haetaan.

Lapsen/nuoren tiedot täytetään ensimmäisinä hakemukseen.
Lue lomakkeella olevat ohjeet huolella ja täytä kaikki tarvittavat tiedot. Kaikki tiedot ovat
luottamuksellisia.
Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia, täytä ne, muuten et pääse etenemään.
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua nettisivujen kautta tai haluat lisätietoja
yhteisten leirien/retken hakemisen osalta, niin soita p. 044 719 4633.

Kaveritoiveet:
Mikäli haluaa kaverin kanssa samalle leirille/retkelle, tulee kaveruksilla olla samat leiri-/retkitoiveet
kaikilta osin. Kaverusten tulee täyttää leirin/retken ikäehdot ja kaverin nimi tulee täyttää molempien
hakemukseen, niin että ne kulkevat arvonnassa yhdessä.

Vanhempien/Huoltajien ilmoitusvelvollisuus:
Vanhempien/huoltajien tulee ilmoittaa hakulomakkeessa kaikki lasta koskevat erityishuomiota
vaativat seikat: sairaudet, lääkitykset, rajoitteet yms. Näihin liittyvä vastuu on aina lapsen
vanhemmilla. Leirillä työntekijä voi lääkitä lasta vain, mikäli on saanut siihen ajoissa riittävän
perehdytyksen ja tuntee itse hallitsevansa tehtävän. Tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja
hävitetään turvallisesti tapahtuman jälkeen.

Tieto leirille/retkelle pääsystä:
Mikäli hakijoita on enemmän, kun leirille/retkelle voidaan ottaa, niin leiri-/retkipaikat ARVOTAAN
siten, että mahdollisimman moni saisi leiri-/retkipaikan. Arvonnassa ovat mukana kaikki
varsinaisena hakuaikana jätetyt hakemukset. Hakujärjestyksellä ei ole merkitystä!
Kaikki hakuaikana hakeneet saavat 1.2.2021 mennessä tiedon siitä, mille leirille/retkelle ovat
saaneet paikan, tai ilmoituksen elleivät ole mahtuneet millekään leirille/retkelle. Tämän lisäksi
osallistujille lähetetään infokirje ja lasku ennen leirin/retken alkua.
Ilman leiri-/retkipaikkaa jääneet sijoitetaan haettujen leirien/retken varasijoille ja heille ilmoitetaan
heti, jos paikka vapautuu.
Mahdollisia vapaaksi jääneitä paikkoja voi tiedustella 1.2.2021 jälkeen p. 044 719 4633.
Viestinnän ja yhteydenpidon kannalta on tärkeää, että ilmoitatte Kasvatuksen ja perheasioiden
toimistoon mahdollisista yhteystiedoissanne tapahtuvista muutoksista ennen leirin/retken alkua.

Leirien/retkien laskutus:
Lahden seurakuntayhtymä on pääsääntöisesti siirtynyt verkkomaksulaskutukseen. Laskun
toimittamisesta asiointipalveluun lähetetään sähköpostiviesti huoltajalle. Viestin linkki ohjaa
sähköiseen asiointiin, jossa lasku maksetaan verkkopankissa.

Vapautus leirimaksusta:
Lahtelaiset voivat anoa leirimaksusta vapautusta taloudellisin ja sosiaalisin perustein Kasvatuksen ja
perheasioiden toimistosta (Kirkkokatu 5, 3. kerros) noudettavalla lomakkeella tai pdf-muotoisen
lomakkeen voi tulostaa verkkosivuilta osoitteesta www.lahdenseurakunnat.fi/tule-mukaan/lapsille-jalapsiperheille/leirit. Vapautusta voi hakea vain yhden harrasteleirin tai vaihtoehtoisesti yhden
perheleirin leirimaksusta.
Harraste-/perheleirin maksuvapautuslomake täytetään ja toimitetaan Kasvatuksen ja perheasioiden
toimistoon vasta sen jälkeen, kun ilmoitus leirille pääsystä on tullut kotiin. Maksuvapautuslomake tulee
toimittaa hyvissä ajoin (noin kuukausi) ennen leirin alkua ja viimeistään 31.3.2021 mennessä.

Retkimaksusta ei voi anoa vapautusta.
Leirin osanoton peruminen:
Leiri on peruttava aina kirjallisesti lomakkeella, jonka hakija saa leirille hyväksymisen
yhteydessä. Ei puhelin- eikä tekstiviestiperumisia.

Leirin/retken peruuntuminen:

Harraste-/perheleirien osallistujaryhmän koko on minimissään 15 osallistujaa ja retkiryhmän koko
minimissään 25 osallistujaa. Pidätämme oikeuden leirin/retken perumiseen, mikäli ryhmän koko jää
alle ilmoitetun.

Haku-/ilmoittautumisohjeet kotiseurakuntien kerhot, klubit,
leirit ja retket
Hakeminen/ilmoittautuminen kunkin oman kotiseurakunnan järjestämiin kevätkauden kerhoihin,
klubeihin, leireille ja retkille tapahtuu kyseisen seurakunnan esitteessä ilmoittamien ohjeiden
mukaisesti.
Kerhojen ensimmäisessä kokoontumisessa kerholaisille jaetaan ilmoittautumiskaavake, joka
palautetaan seuraavalla kerralla täytettynä. Ilman täytettyä kaavaketta kerhoon ei voi osallistua.
Turvallisuussyistä kerhonohjaajilla tulee olla yhteystiedot kerholaisten koteihin.
Toimintaklubit alkavat kunkin klubin annettujen aikataulujen mukaisesti.
Toimintaklubit ovat johonkin teemaan keskittyviä ryhmiä, joiden toiminta on seurakunnan
sanomaan sitoutunutta ja osallistujiensa iän huomioivaa. Klubien ohjaajina toimivat koulutuksen
saaneet yli 15-vuotiaat nuoret sekä aikuiset.
Leirit ja retket.
Ilmoittautuminen kotiseurakuntien leireille/retkille tapahtuu kyseisen leirin/retken kohdalla
annetun ohjeen mukaisesti.
Partiotoiminta.
Kunkin kotiseurakunnan alueella toimivien partiolippukuntien toiminnan löydät parhaiten kyseisen
lippukunnan nettisivuilta. Tiedustelut partiotoiminnan osalta kyseisen seurakunnan ilmoittamalta
nuorisotyönohjaajalta.
Kotiseurakuntien toiminta on tarkoitettu kyseisen seurakunnan alueella asuville. Mikäli
toiminnan osa-alueilla jää vapaita paikkoja, niin toimintaan voidaan ottaa mukaan yli
seurakuntarajojen. Kysy mahdollisia vapaita paikkoja kyseisen seurakunnan vastaavalta
työntekijältä.
Lisää toimintaa kouluikäisille www.harrastelahti.fi

