Seurakuntien
yhteiset leirit ja
retket
Hakeminen näille seurakuntien
yhteisille kevätkauden
leireille/retkille osoitteessa:
www.lahdenseurakunnat.fi
Hakuaika yhteisille leireille/retkille
on 10.–16.1.2022 (ma–su).
Hakulinkki aukeaa ma 10.1. klo 8.00
ja sulkeutuu su 16.1. klo 24.00.
Tarkemmat hakuohjeet yhteisille leireille/
retkille löytyvät esitteen takasivulta sekä
Lahden seurakuntayhtymän verkkosivuilta.
Leirit ja retket on tarkoitettu lahtelaisille
kouluikäisille lapsille ja heidän perheille.

Leirien hinnat:

• yhden yön leiri 50 €/hlö, ev.lut. kirkon
jäsenille 40 €/hlö
• kahden yön leiri 60 €/hlö, ev.lut. kirkon
jäsenille 50 €/hlö
Hintaan sisältyy kuljetus (ellei toisin mainita),
ruokailut ja yöpyminen leirikeskuksessa.

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

Kevät
2022

Lahden ev.lut. seurakuntien
kevätkauden toiminta kouluikäisille
ja heidän perheilleen

Lahtelaisille
lapsille ja
perheille!

Yhteiset harrasteleirit

Yhteiset perheleirit

Talven riemuleiri
3.–6.-luokkalaisille 11.–13.2.
(pe–su) Upilassa

Kevät kemut -leiri
1.–4.-luokkalaisille 1.–3.4.
(pe–su) Upilassa

Isovanhempi-lapsenlapsi
-leiri 23.–24.4. (la–su)
Luomaniemessä

Naisten ja tyttöjen
hyvinvointileiri 13.–15.5.
(pe–su) Upilassa

Tule viettämään helmikuista viikonloppua Upilaan tuttujen ja uusien
kavereiden kanssa! Leirillä nautitaan
talven riemuista ulkoillen, unohtamatta
yhdessä pelailua, saunomista, oleilua
ja pysähtymistä. Tämä on viikonloppu
täynnä iloa ja hauskaa tekemistä! Leirille
mahtuu 30 leiriläistä. Hinta 60/50 €/hlö.
Tied. jesse.hartikainen@evl.fi tai
p. 044 719 1499.

Ei enää talvi, ei vielä kesä. Tule
viettämään yhdessä keväistä leiriä
Upilaan. Teemme yhdessä juttuja ja
saamme uusia tuttuja. Leirillä pidetään yhteiset kemut naamiaisten
merkeissä. Tervetuloa mukaan tekemään kivaa leiriä! Leirille mahtuu
30 leiriläistä. Hinta 60/50 €/hlö. Tied.
tero.lofberg@evl.fi tai p. 044 719 1278.

Tervetuloa mukaan isovanhemman
ja lapsenlapsen yhteiselle leirille.
Leirillä puuhaillaan rennosti sisällä
ja ulkona, syödään Luomaniemen
hyvää ruokaa, saunotaan, askarrellaan, leikitään ja pelataan. Leirille ei
ole yhteiskuljetusta. Leirille mahtuu
10 perhekuntaa. Hinta 50/40 €/aik. ja
30/20 €/lapset 2–12 v, omin kuljetuksin. Tied. anne.granlund@evl.fi tai
p. 044 719 1253.

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 10 perhekuntaa. Hinta
60/50 €/hlö. Tied. merja.forstedt@evl.fi
tai p. 044 719 1425.

(yöleirejä) hakemus lomakkeella 1

Nallen talviseikkailu -leiri
1.–3.-luokkalaisille 28.2.–1.3.
(ma–ti) Upilassa
Ota mukaan Nallesi ja suuntaa seikkailulle Upilan talveen. Ohjelmassa satuja
ja tarinoita, seikkailua ja kädentaitoja,
pieniä näytelmiä ja ulkoilua. Leirille
mahtuu 30 leiriläistä. Hinta 50/40 €/hlö.
Tied. tea.harkonen@evl.fi tai
p. 044 719 1427.

Lomahengailua-leiri
4.–6.-luokkalaisille 2.–3.3.
(ke–to) Upilassa
Tule mukaan talviloman rennolle
lomaleirille. Vietämme aikaa kavereiden kanssa, askartelemme, seikkailemme talvisessa Upilan maastossa,
saunomme, pelaamme ja nautimme
Upilan hyvästä ruoasta. Leirille mahtuu 30 leiriläistä. Hinta 50/40 €/hlö.
Tied. merja.forstedt@evl.fi tai
p. 044 719 1425.

Wappuleiri 1.–6.-luokkalaisille
29.4.–1.5. (pe–su) Upilassa
Sinä ja kaverit, keväinen luonto,
vappuhassuttelu, hyvä ruoka, leikit
ja pelit ulkona ja sisällä, saunominen
ja hiljentyminen. Niistä aineksista
rakentuu kevään iloisin viikonloppuleiri.
Ota siis parhaat kamut mukaan ja lähde
Upilaan viettämään vappua. Leirille
mahtuu 30 leiriläistä. Hinta 60/50 €/hlö.
Tied. sirpa-liisa.saaristo@evl.fi tai
p. 044 719 1353.

Keväästä kesään -leiri
1.–6.-luokkalaisille 20.–22.5.
(pe–su) Upilassa
Varaslähtö kesään. Koe kesäleiri jo
toukokuussa. Leirillä pelataan yhdessä,
ollaan yhdessä, tehdään leirijuttuja
yhdessä. Tule mukaan tekemään kivaa
leiriä! Leirille mahtuu 30 leiriläistä. Hinta
60/50 €/hlö. Tied. tero.lofberg@evl.fi tai
p. 044 719 1278.

(yöleirejä) hakemus lomakkeella 2

Kevään temmellystä -leiri
6.–7.5. (pe–la) Upilassa
Sinä kouluikäinen, tule mukaan viettämään mukavaa leirivuorokautta äidin,
isän, mummon, kummin tai jonkun
muun sinulle tärkeän aikuisen kanssa.
Yhdessä tehden etsimme uusia
rajoja ja taitoja ulkoilun,
pelaamisen, uimisen
ja saunomisen sekä
kristillisen sanoman
äärellä. Tikkupulliakin
paistellaan yhteisen nuotio äärellä.
Leirille mahtuu noin
10 perhekuntaa. Hinta
50/40 €/hlö. Tied.
harri.nurmi@evl.fi tai
p. 044 719 1275.
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Yhteiset perheretket

Lähde !
riin
teatte

hakemus lomakkeella 2

Pirkanmaan taikaa -retki 4.3. (pe)
Lähde mukaan retkelle kohti Pirkanmaan
ihmeellisyyksiä. Retkellämme pysähdymme
Iittalan lasitehtaalla, jossa pääsemme seuraamaan
lasinpuhallusta vierailuparvelta ja tekemään ostoksia
Iittalan myymälässä. Iittalasta jatkamme matkaan
Lempäälän Ideaparkiin, jossa sinun on mahdollista
mennä seikkailemaan Skidiparkin eri aktiviteetteihin tai
voit itsenäisesti/omakustanteisesti valita myös muuta
tekemistä Viihdekeskus Ideaparkista (karting, pelialue)
tai Ideaparkin muista aktiviteeteista (shoppailu,
sulkapallon tai salibandyn peluu, erilaiset näyttelyt
ja museot, kahvittelu, syöminen). Ideaparkissa
vietettävää aikaa on 4 tuntia, jonka aikana jokainen
hoitaa ruokailun omatoimisesti/omakustanteisesti.
Ilmoittautuessa sinun tulee kertoa, osallistutko
Skidiparkiin vai teetkö valintoja paikan päällä.
Viihdekeskus Ideaparkin ja Skidiparkin tarjontaan voit
tutustua osoitteessa www.viihdekeskusideapark.fi ja
Ideaparkin tarjontaan osoitteessa lempaala.ideapark.fi.
Retkelle voivat osallistua yli 12-vuotiaat ilman aikuista,
jos vanhemmat sallivat yksinolon Skidiparkissa/
kauppakeskuksessa. Retken hinnat:
• matkat + Iittala + Skidipark = aikuinen lapsen
kanssa 15 €/hlö (Skidiparkissa aikuiset valvovat
lapsia ilmaiseksi), yli 2 v lapset 30 €/hlö,
alle 2 v lapset 22 €/hlö ja lapset 0 v 15 €/hlö.
• matkat + Iittala + omavalinnainen ohjelma
Ideaparkissa = 15 €/hlö. Retkelle mahtuu
50 osallistujaa ja hakemus retkelle on sitova.
Tied. harri.nurmi@evl.fi tai p. 044 719 1275.

Perheiden pääsiäinen Lapissa 13.–18.4.
(ke–ma) Tunturikeimiö, Muonio

Perheiden teatteriretki Mikkeliin 12.3. (la)
Liisa Ihmemaassa näytös klo 13
Koko perheen kreisikomedia Liisa Ihmemaassa
Mikkelin kaupunginteatterissa. Liisa tsemppaa ja
lukee iltamyöhään kokeeseen, kun alkaa tapahtua
outoja. Seinäkello menee sekaisin, Liisa katoaa
taulun sisään ja löytää itsensä ihmemaasta.
Ihmemaan mitä mielikuvituksellisemmat asukit
tarjoavat kreisiä menoa ja hulvattomia kohtaamisia.
Hullun hatuntekijän teekutsuilla, nurinkuristen
sisarusten luona ja äkäilevien korttisotilaiden
parissa Liisa lopulta ymmärtää, että joskus voi ihan
vaan pitää hauskaa, aina ei ole pakko tsempata.
Lewis Carrolin klassikkosatuun pohjautuva koko
perheen kreisikomedia hivelee nauruhermoja. Kesto
n. 2 tuntia väliaikoineen. Esityksen jälkeen on pari
tuntia aikaa shoppailuun ja syömiseen Mikkelin
keskustassa. Hinta 45 €/aik. ja 33 €/alle 12 v lapsi.
Hinta sisältää teatterilipun ja matkat. Retkelle mahtuu
50 osallistujaa ja hakemus retkelle on sitova.
Tied. katja.ruotoistenmaki-pirttimaa@evl.fi tai
p. 044 719 1248.

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 Pallas-/
Yllästuntureiden 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 40 lähtijää.
Lisätietoja:
• www.ywca.fi/tunturikeimio
• discovermuonio.fi/muonion-latukartta
• discovermuonio.fi/aktiviteetit
Matkalle lähdetään keskiviikkoiltana ja kotiin palataan
maanantaina myöhään illalla. Hakemus retkelle on
sitova. Matkan hinta: Lahden ev.lut. seurakuntalaiset
350 €/aik. ja 280 €/alle 12 v. Muut: 410 €/aik. ja 340
€/alle 12 v. Hinta sisältää matkat, majoituksen
omin liinavaattein, perillä ruokailut (aamiainen,
retkieväät, päivällinen, iltapala), kuljetukset
Pallakselle ja Ylläkselle sekä tapaturmavakuutuksen.
Tied. anne.granlund@evl.fi tai p. 044 719 1253.
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PARTIOTOIMINTA
Joutjärven seurakunta on taustayhteisönä alueellaan toimivalle partiolippukunnalle. Kaikki ikäkausiryhmät ovat
avoimia sekä tytöille että pojille, mutta
kaikkiin ryhmiin ei voida ottaa uusia
jäseniä.

Joutjärven
seurakunta
KERHOTOIMINTA
Kerhot aloittavat toimintansa 10.1.
alkaen. Ne ovat maksuttomia ja
tarkoitettu tytöille ja pojille. Koulujen
loma-aikoina kerhot eivät kokoonnu.
Kerhoon tullessa pestään kädet
ja sairaana ei tulla kerhoon. Ei
ennakkoilmoittautumista.
Joutjärven kirkko (alakerta)
Ma klo 17.00–18.00 Puuhakerho 7–10 v.
To klo 16.30–18.00 Palloilukerho 7–12 v.
Ahtialan seurakuntakeskus
Ti klo 17.00–18.00 Puuhakerho 7–11 v.
Kunnaksen seurakuntakoti
Ke klo 17.00–18.00 Puuhakerho 7–10 v.

Joutjärven Kipinät Ry
Viikkotoiminta käynnistyy pääosin viikolla 2. Lippukunnan nettisivuilta osoitteesta www.kipinat.fi löytyvät tiedot
ikäkausista ja viikkotoiminnan ryhmien
kokoontumisajoista ja -paikoista.
Lippukunta löytyy myös Facebookista:
facebook.com/JoutjarvenKipinat ja
Instagramista instagram.com/joutjarvenkipinat

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

Keski-Lahden
seurakunta

LAPSIKUORO KIDSINGERS

Kerhot alkavat viikolla 2 ja päättyvät
viikolla 17. Talvilomalla ei ole kerhoja.
Kerhot ovat maksuttomia.

Tervetuloa 7–12-vuotiaat lapset laulamaan yhdessä KIDSINGERSiin keskiviikkoisin klo 15.15–16.00 Ahtialan seurakuntakeskukseen (Alasenkatu 4)!
Tiedustelut: kuoron johtaja kanttori
Hannele Koskinen, p. 044 719 1476 tai
hannele.koskinen@evl.fi

Ajantasaiset kerhotiedot löytyvät
nettisivulta: www.jovijunnut.net

TAPAHTUMAT

Kerhon ohjaamisesta kiinnostuneet
voivat myös ottaa yhteyttä.

Tervetuloa koko perhe!

Lisätietoja partiotoiminnasta:
nuorisotyönohjaaja SirpaLiisa Saaristo, p. 044 719 1353,
sirpa-liisa.saaristo@evl.fi.

Kariston seurakuntakoti
Ke klo 17.00–18.00 Puuhakerho 7–10 v.

Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
Tero Löfberg, p. 044 719 1278 tai
tero.lofberg@evl.fi

• toimintapisteitä kaikenikäisille ulkona
• ohjelmaa ja kasvomaalausta sisällä
• mahdollisuus ostaa mm.
grillimakkaraa, lettuja yms.
• tapahtuman tuotto
yhteisvastuukeräykseen
• vanhempainyhdistyksen kahvilan
tuotto yhdistykselle

Kaikenikäisten talvitapahtuma
Joutjärven seurakunnan iloinen
talvitapahtuma Kariston koulun
pihapiirissä lauantaina 19.2. klo 11–14
(säävaraus: vesisateella tai pakkasrajan
-15 ylittyessä ei järjestetä)

KERHOT

MUKKULAN KIRKKO, Kilpiäistentie 1
Mukkula Open ti klo 17.30–20. Pitkän
tauon jälkeen uudet avajaiset ti 18.1.
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.

Ke klo 15.30–16.15 Mukula-kuoro
6–8-vuotiaille
Ke klo 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.
To klo 17–19 Puuha-toimintakerho
7–10-vuotiaille tytöille.
Kerhossa leikitään, askarrellaan, pelataan, kokkaillaan, ulkoillaan ja hiljennytään.
KIRKKOKATU 7, alakerran kerhotila
Ti klo 17–19 Teatterikerho
8–12-vuotiaille.
Kerhossa opetellaan ilmaisua ja näyttelemistä leikin keinoin. Lisäksi askarrellaan, piirretään ja jutellaan.
To klo 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 26.1., 23.2., 23.3. ja 13.4.
klo 17.30–19 Kirkkokatu 7, kerhotilassa.

TAPAHTUMAT
Talvitapahtuma la 12.2. klo 10–13
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.

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 nuorisotyönohjaajat:
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
KERHOT JA KLUBIT
Launeen seurakunnan alueella kokoontuu ilmaisia harrastekerhoja ja toimintaklubeja kouluikäisille. Käy katsomassa
kerhotarjonta ja ilmoittaudu mukaan
osoitteesta www.launeensrknuoret.fi/
kouluikaiset
Kerhot ovat koko kevätkauden kokoontuvia harrastusryhmiä, joiden tarkoituksena on viettää aikaa harrastuksen
parissa ilman kilpailullisia tavoitteita.
Kerhonohjaajina toimivat vapaaehtoiset
yli 15-vuotiaat nuoret.
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. Klubeilla on viisi
kokoontumiskertaa. Jokaiseen klubisatsiin ilmoittaudutaan erikseen.

VARHAISNUORTEN
TOIMINTAILLAT – uutta
keväällä 2022!

5.–7.-luokkalaisille suunnatuissa illoissa
vietetään aikaa kavereiden kanssa,
pelaillaan, tehdään yhdessä vaihtuvien
aktiviteettien parissa ja pysähdytään
hetkeksi kristinuskon sanoman äärelle.
Tarjolla on pientä välipalaa. Illat ovat
parillisten viikkojen torstaisin klo 16–18
Launeen kirkolla, 27.1. alkaen.

LAUNEEN KIRKON LÄMPIÖ

on avoinna kouluikäisille maanantaisin
ja keskiviikkoisin klo 13–16. Tule tekemään läksyjä, juomaan kuppi kaakaota
ja juttelemaan kavereiden kanssa!
Lämpiöön mahtuu kerralla 15 koululaista. Ensimmäisenä tulleet tekevät tilaa
uusille.

PARTIOTOIMINTA

Launeen seurakunnan alueella toimii
kaksi lippukuntaa: Tyttölippukunta Lähdesiskot ja poikalippukunta
Lähteen Vartijat. Lisätietoja lippukuntien toiminnasta ja kokoontuvista

ryhmistä saat lippukuntien omilta
nettisivuilta: www.lahdesiskot.com ja
www.lahteenvartijat.com
Lisätietoja kouluikäisten toiminnasta:
www.launeensrknuoret.fi/
kouluikaiset
Mari Aitamäki, p. 044 719 1430
tai mari.aitamaki@evl.fi, Jesse
Hartikainen, p. 044 719 1499 tai
jesse.hartikainen@evl.fi.

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

Nastolan seurakunta
KERHOT
Kerhot jatkuvat viikolla 2. Koulujen
loma-aikoina ei ole kerhoja. Kerhot ovat
tällä hetkellä täynnä. Vapaita paikkoja voi kysellä henna.pohja@evl.fi tai
p. 044 719 1520.
Kokkikerhot
3.–6.-luokkalaisille tiistaisin 17.00–
18.30 Nastolan seurakuntatalolla.
Ohjaajina seurakunnan nuoria.
3.–6.-luokkalaisille keskiviikkoisin
17.30–19.00 Nastolan seurakuntatalolla. Ohjaajina seurakunnan nuoria.
1.–3.-luokkalaisille torstaisin 17.00–
18.30 Nastolan seurakuntatalolla.
Ohjaajina seurakunnan nuoria.
Liikunta- ja leikkikerho
1.–3.-luokkalaisille torstaisin 18.00–
19.00 Luomaniemen leirikeskuksessa.
Ohjaajina seurakunnan nuoria.

LEIRIT
Leireillä on perinteinen meno ja meininki. Tarkemmat tiedot leiristä lähetetään
osallistujille leirikirjeessä. Leirimaksu
on 40 €/ev.lut. srk. jäsen ja 50 €/muut.
Leirille ei ole kuljetusta. Ilmoittautuminen alkaa 10.1. klo 8.00 ja päättyy 21.1. klo 23.00. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Leireille
ilmoittautuminen tehdään sähköisesti
sivulla www.lahdenseurakunnat.fi/
nastolan-seurakunta/kouluikaiset.
Lisätietoja leireistä ja niihin ilmoittautumisesta kukka-maaria.oksanen@evl.fi
tai p. 050 412 7051.
1.–2.-luokkalaisten leiri 22.–24.4.
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 18.–20.3.
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 1.–3.4.
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 11.–13.2.
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!

KÄRPÄSEN KOULU, alakoulun Sali,
Kasakkamäentie 1

TAPAHTUMAT

Torstaina klo 16.30–18 Hengailukerho
Teemailtoja, rentoa kerhoilua, leikkiä, piirtelyä, kokkailua, askartelua
1.–5.-luokkalaisille. Mukana menossa
Amanda ja Satu.

Vauvakirkko 13.2. Nastolan kirkossa
klo 16.
Isovanhempienmessu 13.3. Nastolan
kirkossa klo 16.
Kummipäivä 27.3. Luomaniemessä
klo 14. Lisätietoa tapahtumasta myöhemmin.
Partiomessu 24.4. Nastolan kirkossa klo 16, jonka jälkeen kirkkokahvit,
jossa syödään partiolaisten kakkukisan
tuotoksia.
Yllätetään äiti 3.5. ja 5.5. Luomaniemessä klo 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
KERHOT
Kerhot kokoontuvat 10.1.–13.5.2022
(eivät talvilomalla). Seurakunnan kerhotoiminta on tarkoitettu alakouluikäisille
lapsille. Kerhoissa on mukana seurakunnan kristillinen sanoma.
Kerhojen koko on min 5 ja max 10 kerholaista.
Kerhot ovat ilmaisia ja kerhoihin
ilmoittautuminen ensimmäisellä kerho
kerralla.
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 klo 17–19 Puuhaparkki-kerho
Leikkiä, pelejä, askartelua, piirtelyä ja
kokkailua 1.–3.-luokkalaisille. Mukana
Viivi, Nelli ja Vanessa.

Perjantaina klo 17–18 Sählykerho
2.–5.-luokkalaisille. Mukana menossa
Markus ja Onni. Kerho päättyy huhtikuun lopussa.
JALKARANNAN SEURAKUNTAKOTI,
Sarvikatu 9

Torstaina klo 18–19.30 Hengailukerho
Teemailtoja, rentoa kerhoilua, leikkiä, piirtelyä, kokkailua, askartelua
1.–5.-luokkalaisille. Mukana menossa
Amanda ja Satu.

PERHEKIRKOT
JALKARANNAN SEURAKUNTAKODILLA,
Sarvikatu 9
Sunnuntaina 9.1.2022 klo 17.
Kirkkohetken jälkeen jaetaan vuoden
2021 kastettujen kastelinnut, maistellaan pientä iltapalaa ja leikkipaikkakin
on avoinna. Mahdollisesti mukana myös
Gospel Kidsit.
Sunnuntaina 10.4.2022 klo 17.
Palmusunnuntain kirkko.
Kirkkohetken jälkeen pientä iltapalaa ja
leikkitila avoinna.

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, os. Okeroistentie 58 sunnuntaisin
klo 12.30–14.
Tarkemman aikataulun saa, kun tulee
mukaan harjoituksiin. Ryhmänvetäjänä
toimii Marja Lainio-Nurminen.
Lisätietoja p. 044 719 1208 tai
marja.lainio-nurminen@evl.fi

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
facebook.com/salpausselän seurakunta

SALPAUSSELÄN KIRKKO,
piharakennus, Petsamonkatu 10

www.lahdenseurakunnat.fi/
salpausselan-seurakunta

Maanantaina klo 16.30–18 Puuhaileva
Puh ja Naurava Nakki -kerho
Leikkiä, pelejä, askartelua, piirtelyä ja
kokkailua 2.–5.-luokkalaisille. Mukana
menossa Amanda, Satu, Jemina ja
Markus.

KOULULAISTEN
ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Maanantaina klo 18–19.30 Puuhaileva
Puh ja Naurava Nakki -kerho
Leikkiä, pelejä, askartelua, piirtelyä
ja kokkailua
2.–5.-luokkalaisille.
Mukana menossa
Amanda, Satu, Jemina
ja Markus.

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

Tervetuloa mukaan kevätkauden toimintaan!

Ohjeita seurakuntien yhteisille leireille/
retkille hakemiseen
Hakeminen 10.–16.1.2022
(ma–su) osoitteessa
www.lahdenseurakunnat.fi, etusivulta
linkki sivulle, missä hakulomakkeet
leireille/retkille hakemiseen.
Tarkemmat tiedot leireistä:
www.lahdenseurakunnat.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/leirit
Tarkemmat tiedot retkistä:
www.lahdenseurakunnat.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/retket
Hakeminen leireille/retkille 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
perheretkille
Huom. vain yksi hakemus/perhe. Tällä
samalla lomakkeella haetaan sekä
perheleireille että perheretkille. Perheleireille/-retkille haetaan ensisijaisesti
yhdelle leirille/retkelle. Lisäksi hakemukseen voi merkitä yhden mahdollisen

varaleirin/-retken. Jos leireille/retkille
jää tilaa ja halutaan osallistua kahdelle leirille/retkelle, niin se merkitään
hakemukseen ko. kohtaan. Perheleireille/-retkille 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/
retkien 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

Vapautus leirimaksusta

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!

Lahtelaiset voivat anoa leirimaksusta
vapautusta taloudellisin ja sosiaalisin
perustein Kasvatuksen ja perheasioiden
toimistosta (Kirkkokatu 5, 3. krs) noudettavalla lomakkeella tai pdf-muotoisen
lomakkeen voi tulostaa verkkosivuilta
osoitteesta: www.lahdenseurakunnat.fi/
tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/
leirit. Vapautusta voi hakea vain yhden
harrasteleirin tai vaihtoehtoisesti yhden perheleirin leirimaksusta.

Kaikki hakuaikana hakeneet saavat
1.2.2022 mennessä tiedon siitä, mille
leirille/retkelle ovat paikan saaneet, tai
ilmoituksen siitä elleivät ole mahtuneet
millekään leirille/retkelle.
Ilman leiri-/retkipaikkaa jääneet sijoitetaan haettujen leirien/retkien varasijoille
ja heille ilmoitetaan heti, jos paikka
vapautuu. Näin toimitaan myös silloin,
jos on haettu useammalle leirille/retkelle ja on ilmoitettu halusta osallistua
kahdelle leirille/retkelle, niin hakija jää
varasijalle niille leireille/retkille joihin ei
ole suoraan päässyt/mahtunut ja mikäli
paikka vapautuu, niin tästä ilmoitetaan
myöhemmin.
Tämän lisäksi osallistujille lähetetään infokirje ja lasku ennen leirin/retken alkua.
Mahdollisia vapaaksi jääneitä paikkoja voi tiedustella 1.2.2022 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.

Maksuvapautuslomake täytetään ja
toimitetaan tarvittavine liitteineen 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 31.3.2022 mennessä. Takautuvasti ei maksuvapautusta leireille
voi hakea.
Retkimaksusta ei voi anoa vapautusta.

Leirin osanoton peruminen
Leiripaikka on peruttava aina kirjallisesti! Tarkemmat leirin perumisehdot
ja perumisohjeet löytyvät osallistujille
lähetetystä leirille pääsyilmoituksesta.
Ei puhelin-, sähköposti- eikä tekstiviestiperumisia.

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

Lisää toimintaa
kouluikäisille
www.harrastelahti.fi

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.
Kotiseurakuntien toiminta on tarkoitettu kyseisen
seurakunnan alueella asuville. Mikäli toiminnan osaalueilla jää vapaita paikkoja, niin toimintaan voidaan
ottaa mukaan yli seurakuntarajojen. Kysy mahdollisia
vapaita paikkoja kyseisen seurakunnan vastaavalta
työntekijältä.

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.

Leirit ja retket

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.

Kunkin kotiseurakunnan alueella toimivien
partiolippukuntien toiminnan löydät parhaiten
kyseisen lippukunnan nettisivuilta. Tiedustelut
partiotoiminnan osalta kyseisen seurakunnan
ilmoittamalta nuorisotyönohjaajalta.

Ilmoittautuminen kotiseurakuntien leireille/retkille
tapahtuu kyseisen leirin/retken kohdalla annetun
ohjeen mukaisesti.

Partiot

