Toimintaa kouluikäisille
syksy2017-kevät2018
Mietoisten seurakuntakodilla (os. Kirkkotie, Mietoinen)
Kokkikerho 1-6-luokkalaisille joka toinen maanantai klo: 17-19
seuraavasti: 11.9, 25.9, 9.10, 23.10,6.11, 20.11 ja 4.12
Kokkikerhossa kokkaillaan ja leivotaan yhdessä ja välillä tehdään jotakin muutakin
kivaa. Kerhoon mahtuu 15 ensiksi ilmoittautunutta. Kokkikerho on ilmainen!
Kokkikerhoon ilmoittautuminen allergiatietoineen alkaa 4.9 tekstiviestillä
nuorisotyönohjaaja Monika Lohtanderille 10.9 mennessä. (kts. yhteystiedot
seuraavalla sivulla)

Mynämäen seurakuntakodilla (os. Keskuskatu 17, Mynämäki) ja
Laurin koulun musiikinluokassa (os. Koulutie 2, Mynämäki)
Seurakunnan ja 4H:n yhdessä järjestämä lasten- ja nuortenkuoro
Duurii. Maanantaisin klo 17-18, 4.9. alkaen
Seurakunnan ja 4H:n kuorojen yhdistyttyä lasten- ja nuortenkuoro Duurii
aloittaa taas harjoittelun Mynämäen seurakuntatalolla (4.9.). Ensimmäisellä kerralla
saat mukaasi lapun, jossa kerrotaan syksyn toiminnasta sekä viikottaisesta
harjoituspaikasta.
Kuoroon voit tulla vapaasti laulamaan sekä viettämään rennosti aikaa musiikin
parissa. Kuoroa vetää seurakunnan puolesta laulaja-laulunopettaja Viljami
Sainio ja 4H-kerhon puolesta Veera Lapila sekä Anni Lehtonen.
Laulamisen ohella kuorossa tutustutaan äänenavauksiin, laulutekniikkaan ja
hengitykseen, tulkintaan sekä moniin muihin laulamisen perustaitoihin. Kuoron
jäsenet saavat myös loistavan mahdollisuuden kerryttää esiintymiskokemusta
erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Osallistuminen on maksutonta ja aivan taatusti hauskaa, eikä aiempaa
laulukokemusta vaadita.
Lähde siis rohkeasti mukaan! Myös uudet kuorolaiset ovat tervetulleita!
Ilmoittautuminen ensimmäisellä kerralla paikan päällä. Jos et pääse ensimmäisellä
kerralla, niin tiedustele nuorisotyönohjaaja Monika Lohtanderilta, mahtuuko kuoroon
vielä! (kts. yhteystiedot seuraavalla sivulla)

Kastehelmessä (os.Jokikuja 1, Mynämäki)
Toiminta maanantait 1-4-luokkalaisille joka toinen maanantai
klo: 16 30-18 30.
seuraavasti: 11.9, 25.9, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12
Kerhossa on askartelua, leikkiä, leipomista ja kaikkea muuta mukavaa tekemistä.

Karjalan toiminta tiistait Karjalan seurakuntakodilla joka toinen
tiistai klo: 17-19 seuraavasti:
Perheille suunnatut iltaperhekahvilat: 5.9, 3.10, 31.10 ja 28.11
Tästä tiedustelut vastaava lastenohjaaja Tytti Poutanen (puh..044-3312 493)

Alakouluikäisille suunnatut toimintaillat: 19.9, 17.9, 14.11 ja 12.12
Tästä tiedustelut nuorisotyönohjaaja Monika Lohtander ( puh. 044-5310 870)

Teemaillat 10-14-vuotiaille keskiviikkoisin Mynämäen
seurakuntatalolla kerran kuussa klo: 17-19 seuraavasti:
13.9: Teema: Lautapelit (ilmoittautuminen pe 8.9 mennessä)
11.10: Teema: NHL peliä ja letitystä (ilmoittautuminen pe 6.10 mennessä)
8.11: Teema: Biljarditurnaus ja letitystä ( ilmoittautuminen pe 3.11 mennessä)
29.11: Teema: Jouluaskartelua ja leivontaa ( ilmoittautuminen pe 24.11 mennessä)
Teemailloissa on aina jokin teema ja pientä purtavaa.. Voit osallistua kaikkiin
teemailtoihin tai vaikka johonkin sinua kiinnostavaan. Ilmoita kuitenkin tarjoilujen ja
mahdollisten materiaalien vuoksi itsesi teemakeskiviikkoon tekstiviestillä
nuorisotyönohjaaja Monika Lohtanderille edellä olevan aikataulun mukaisesti,
jossa kerrot nimesi, ikäsi ja allergiasi.

Yhteystiedot: Nuorisotyönohjaaja Monika Lohtander
puh:044-5310 870) tai monikae.lohtander(at)evl.fi

Koko perheen jouluvalmistelupaja torstaina 30.11
klo: 17-19 30 samaan aikaan Kastehelmessä ja Mietoisten
seurakuntakodissa.
Askartelupajoissa askarrellaan jouluisia askarteluja ja muuta jouluista vauvasta
vaariin. Askartelemaan ovat siis tervetulleita koko perhe. Askartelupaja on maksuton.
Ilmoittautumiset pe 24.11 mennessä vastaava lastenohjaaja Tytti Poutaselle
tytti.poutanen(at)evl.fi . Ilmoita samalla kumpaan askartelupajaan osallistut!

