Kesätekemistä
lapsille ja lapsiperheille
2021

Puuhapäivät alakoululaisille
Perheleiri/-leiripäivät
Pienten päivät 3-6v

Pappilan pihaillat
Lastenhoitoa

Puuhapäivät 7-12v, klo 10-15
Ti 15.- ke 16.6. Puupuuhia
Ti 29.- ke 30.6. Palastelua
Hinta 4€/päivä/perhe
Alakoululaisille tulevista ekaluokkalaisista alkaen.

Pienten päivät 3-6v, klo 10-14
Ti 8.6. - ke 9.6. Puupuuhia
Ti 22.- ke 23.6. Palastelua
Hinta 3€/päivä/perhe
3v täyttäneistä tuleviin ekaluokkalaisiin.

Puuhapäivät ja pienten päivät:
Voit ilmoittautua kaikkiin ikäryhmän päiviin tai vain yhteen päivään. Tulevat
ekaluoksiset voivat ilmoittautua vain puuhapäiviin tai pienten päiviin.
Ilmoittautumisohjeet takasivulla.
Ryhmäkoko 5-10 lasta, tarvittaessa järjestelyjä tehdään niin,
että kaikki halukkaat pääsevät päiviin mukaan.
Max. 10 lasta, tieto saadusta paikasta 27.5.
Sis. Lounas, välipala, materiaalit ja vakuutuksen.
Säänmukainen varustus ja oma vesipullo mukaan.
Mikäli perheestä osallistutaan molempiin päiviin määräytyy maksu
puuhapäiviin osallostumisen lukumäärän perusteella.

Pappilan pihaillat
Joka torstai koulun kesäloman ajan klo 16-19
Pappilan pihapiirissä pelailua ja puuhailua.
Alle kouluikäiset oman huoltajan tai valvojan kanssa.
Voit tuoda omia eväitä!
Ei ennakkoilmoittautimista.
Sateen sattuessa puuhaa sisällä pappilassa.
Illoissa mukana seurakunnan työntekijöitä ja/tai vapaaehtoisia.

Perheleiri/-leiripäivät
La 12.- su 13.6. Iilijärvellä
Puuhaa aikuisille ja lapsille, yhdessä ja erikseen.
Voitte majoittua omaan telttaan tai käydä kotoa käsin.
Hinta
30€ 2-4hlö perhe
40€ Yli 5hlö perhe
Yksi päivä 15/20€
Hinta sisältää ruuat, materiaalit, ohjelman, vakuutuksen.
Alle 3v maksutta. Avustusta tai vapautusta leirimaksuun voi tiedustella
ennakkoon diakonilta.
Ohjelma alkaa lauantaina klo 10 ja päättyy sunnuntaina klo 15.
Tarkempi ohjelma päivittyy ilmoittautumisaikaan mennessä nettisivuille.
Mahdollisuus uintiin, saunomiseen, ulkoiluun,
pieniin kädentaitotöihin, yhteisiin leikkeihin ja peleihin.
Aikusille myös tarjolla omaa aikaa.

Lastenhoitoa kesäksi
Seurakunnalta voi tiedustella lastenohjaajaa tai nuoria hoitamaan
lapsia 1-3 tunniksi kerrallaan. Lastenhoito ensisijaisesti
pappilassa/ulkoillen. Yksi perhe voi varata hoitoa korkeintaan
kolmeksi kerraksi. Maksuton.

Ulkoilupäivä Lähiksellä
Ma 28.6. klo 10-13 alakouluikäisille ja tuleville esikoululaisille
ja pienemmille vanhemman/ hoitajan/ huoltajan kanssa.
Tule puuhastelemaan ja viettämään lomapäivää
Lähiliikuntapaikalle. Tarjolla mm. pelailua ja rastiratoja.
Voit tulla vain piipahtamaan tai jäädä pidemmäksikin aikaa.
Yhteistyössä kunnan liikuntapalveluiden kanssa.

Pappilan peliaitta
Pappilan pihan "pikkuaitta" on avoinna läpi kesän, mikäli toimintaohjeita
yhteisesti noudatetaan. Aitasta voi pappilan pihalla oleilua varten lainata pelejä
ja vilttejä. Aitassa on myös laastaria tms. haavereiden sattuessa.
Pidetään yhdessä huolta tarvikkeista ja ilmoitetaan reilusti, mikäli jotain katoaa
tai hajoaa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
https://www.pukkilanseurakunta.fi/
lapsille-ja-lapsiperheille (Etusivu - > tule mukaan -> lapsille ja lapsiperheille)
Ilmoittaudu mukaan 17.-23.5.!
Tämän jälkeen voit tiedustella paikkoja puhelimitse.
Lisätietoja lastenohjaaja Noora Kalpio
0408404655 noora.kalpio@evl.fi

Maksaminen:
Voidaan maksaa käteisellä saapuessa tai
laskulla jälkikäteen.
Diakoniatyöltä voi kysyä avustusta tai maksuvapautusta.
Merkitse maksutapa ilmoittautumislomakkeeseen.
Valitse lasku, mikäli haet avustusta.
Diakoni Hanne Matikainen 0408491209

Muuta:
Koronatilanteen vuoksi tapahtumat voivat peruuntua tai
ohjelma muuttua.
Ennakkoilmoittautumista vaativiin tapahtumiin tulee
infokirje sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen
tapahtumaa.
Lisää kesäpuuhaa Pukkilan kunnan nettisivuilta,
joihin on koottu yhteisesti alueen toimijoiden
tapahtumia.
Seurakunnan muita tapahtumia
nettisivuilla.
Lastenohjaaja Noora lomalla 31.5-6.6., 5.-20.7.,
16.-29.8.

