SYKSYN LEIRITOIMINTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUKSESSA
Isovanhempi-lastenlapsileiri 5-6.10.2019. Leirille ovat tervetulleita 4-10-vuotiaat lapset yhdessä
isovanhempiensa kanssa. Tervetuloa yhdessä touhuamaan, rentoutumaan, askartelemaan ja
jakamaan kokemuksia isovanhemmuudesta. Leirin hinta on 25e/aikuinen ja 10e/lapsi.
Ilmoittautuminen 9.9 klo 8.00 - 25.9 klo 15 www.aanekoskenseurakunta.fi/tapahtumat
KOULULAISTEN SYYSRETKET
VALITSE YKSI NÄISTÄ RETKISTÄ:
La 26.10 Retki 1-3lk Jyväskylään HopLoppiin
Su 27.10 Retki 3-6lk Jyväskylään Megazoneen
Su 15.12 Retki 3-6 lk Jyväskylän Megazoneen

Syksy 2019

Syysretket ovat täynnä toimintaa. HopLopissa lapset saavat temmeltää vapaasti kavereiden jtai
kerhonohjaajien kanssa ja Megazonessa on luvassa noin tunti laserpelailua. Molempiin retkiin
sisältyy ruokailu, HopLopissa lämmin ruoka ja Megazonessa pizzaa. Kaikille retkille otetaan
mukaan 30 koululaista. Yksi lapsi voi ilmoittautua vain yhdelle retkelle syksyn aikana, jotta
paikkoja riittää mahdollisimman monelle.
Ilmoittauminen alkaa 1.10 klo 8.00 ja päättyy 10.10 klo 15.00
www.aanekoskenseurakunta.fi/tapahtumat. Retkien hinta 15e/hlö.
MUU TOIMINTA
Seurakunta järjestää kaikenlaista muuta toimintaa yhdessä koulujen kanssa pitkin vuotta. Tämän
lukuvuoden aikana on tulossa mm. kymppisynttärit, monenlaisia jännittäviä vierailijoita,
kirkkoseikkailuja, konsertteja sekä haravointatalkoita.
NUORISOTYÖN TIIMI
AIJA PUTTONEN (nuorisotyönohjaaja) aija.puttonen@evl.fi 050 357 7829 (Äänekosken kerhot)
KIRSI HINTIKKA (nuorisotyönohjaaja) kirsi.hintikka@evl.fi 045 657 5508
(Konginkankaan ja Sumiaisten kerhot)
SANNA KETTUNEN (lapsi- ja perhetyön projektityöntekijä) sanna.kettunen@evl.fi 040 484 4635
(Suolahden kerhot)
JARI SIKANEN (nuorisotyönohjaaja) jari.sikanen@evl.fi 045 657 7196
HENNA VIINIKAINEN (nuorisotyönohjaaja) henna.viinikainen@evl.fi
045 657 7198

Toimintaa
1-6-luokkalaisille

SEURAKUNNAN KERHOTOIMINTA
Kerhot alkavat viikolla 37 eli 9.9 alkavalla viikolla ellei kerhon perässä toisin mainita. Kerhot eivät
kokoonnu syyslomalla (vko 42). Kerhot päättyvät syyskauden osalta viimeistään viikolla 50.
Yleisimmin kerhoja pitävät koulutetut kerhonohjaajat. Kerhoihin liittyvissä kysymyksissä voit olla
yhteydessä nuorisotyönohjaajiin.
ILMOITTAUTUMINEN KERHOIHIN!
Kaikkiin kerhoihin on ilmoittauduttava nettisivujen kautta, ellei kerhon yhteydessä toisin
mainita. Ilmoittautumislomakkeen saa täyttää vain kerholaisen huoltaja.
Ilmoittautumisohjelma ilmoittaa, mikäli ryhmä on täynnä. Ilmoittautumislomake löytyy
osoitteesta: www.aanekoskenseurakunta.fi/tapahtumat
KERHOT ÄÄNEKOSKELLA:
-Tiistaisin klo 14.45-16.00 Raamis 1-6 lk, luemme yhdessä Raamatun kertomuksia Äänekosken
seurakuntakeskuksen nuorten tilassa
-Tiistaisin klo 16-17 Taidekerho 1-6lk Äänekosken seurakuntakeskuksen nuorten tilassa.
-Tiistaisin klo 16-17.00 Touhukerho 1-6lk Kirkon Olkkarissa, Sammonkatu 2
-Keskiviikkona klo 16.00-17.00 Sählykerho 1-6lk Liikuntatalon alakerrassa vapaatilassa
-Keskiviikkoisin klo 16.00-17.30 Kokkikerho 4-6 lk Kirkon Olkkarissa, Sammonkatu 2
-Keskiviikkoisin klo 16.15-17.15 Touhu- ja askartelukerho 1-3lk Äänekosken
seurakuntakeskuksen nuorten tilassa
-Keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 Touhu- ja askartelukerho 3-6lk Äänekosken
seurakuntakeskuksen nuorten tilassa
-Torstaisin klo 15.00-16.00 1-6 lk Liikuntakerho Hietaman koulun salissa.
-Torstaisin klo 16.15-17.15 Sählykerho 4-6lk Honkolan koulun salissa
-Torstaisin klo 16.00-17.30 Kokkikerho 1-4lk Kirkon Olkkarissa, Sammonkatu 2
-Torstaisin klo 16-17.00 1-6 lk Ulkoliikunta kerho. Kokoontuminen liikuntapuiston urheilukentän
portilla.
AAMUPUURO ÄÄNEKOSKELLA:
-Torstaisin klo 7.30-10.00 Ilmainen aamupuurotarjoilu Äänekosken seurakuntakeskuksessa
kaiken ikäisille. Tarjolla puuroa, leipää, kahvia, teetä.
KERHOT SUOLAHDESSA:
-Tiistaisin klo 16-17.30 Kokkikerho 1-4lk Suolahden kirkon nuorisotilassa.
AAMUPUURO SUOLAHDESSA:
- Torstaisin klo 8-10 ilmainen aamupuurotarjoilu seurakuntatalolla kaiken ikäisille. Tarjolla
puuroa, leipää, kahvia ja teetä.
KERHOT SUMIAISISSA:
-Touhukerhon mahdollisesta alkamisesta ilmoitellaan myöhemmin!
-Bändikerho laulu- tai soittotaitoisille 9-15-vuotiaille joka toinen torstai (parillisten viikkojen
torstait) klo 17.30-19 srk-kodilla. Tervetuloa uudet ja vanhat laulajat ja soittajat mukaan! Kerho
on alkanut 22.8, mutta mukaan ehtii vielä! Ilmoittautuminen Soile Touruselle 050 5632888.

KIDS ACTION NIGHT SUMIAISISSA
-Perjantaina 25.10 ja 13.12 klo 18-20 Kidsit eskarilaisille ja alakouluikäisille
seurakuntakodilla. Kidseissä on opetusta, toimintapisteitä, kilpailuja, musiikkia ja
jättinyyttärit! Mukanasi voit tuoda halutessasi pientä syömistä jättinyyttäreille (ei
karkkia tai juomia)!
KERHOT KONGINKANKAALLA:
-Ti klo 14.30-17.30 Tyttöjen tila 5-luokkalaisille ja sitä vanhemmille tytöille Vaparilla.
-To klo 17-18.30 Puuhakerho 1-6lk seurakuntakodin päiväkerhotilassa yhteistyössä 4H:n
kanssa. Ilmoittautuminen ja kerhomaksut: www.aanekoski.4h.fi. Alkaa jo 5.9.
-To klo 17-18 Sählykerho 1-6lk koulun salissa
AAMUPUURO KONGINKANKAALLA:
-Tiistaisin klo 7.30-9.30 Ilmainen aamupuurotarjoilu seurakuntakodilla kaiken ikäisille.
Tarjolla puuroa, leipää, kahvia, teetä
MUUTA TOIMINTAA LAPSIPERHEILLE:
PERHEKERHOT
Perhekerhot ovat lapsille ja aikuisille yhteistä toiminta, leikkiä, lauluja ja hartauden
sisältäviä kerhoja, joissa tarjolla on aamu/välipalaa pientä maksua vastaan (0,5€/lapsi ja
1€/aikuinen).
-Ma klo 9.30-11.30 Suolahden seurakuntatalo
-Ti klo 9.30-11.30 Konginkankaan seurakuntakoti
-Ti klo 9-11 Sumiaisten seurakuntakoti
-Ti klo 13.30-15.30 Vauva- ja taaperokerho 0-2-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmille
Äänekosken seurakuntakeskuksessa
-Ke klo 9.30-11.30 Äänekosken seurakuntakeskus
ISKÄ-LAPSI-ILTA KONGINKANKAALLA
- Keskiviikkona 25.9 klo 17.30-19.30 Konginkankaan työväentalon salissa sählyn
pelaamisen merkeissä. Ota mukaasi sisäpelikengät ja joustava vaatetus sekä oma maila
jos sellainen löytyy! Ilmoittautuminen iltaan 20.9 mennessä elina.lamsa@aanekoski.fi tai
puh/whatsapp 0400 115 190. Iskä-lapsi-ilta järjestetään yhteistyössä Äänekosken
perhekeskustoiminnan kanssa.
PERHELIIKUNTAKERHO POMPPULA
Pomppulat on alle kouluikäisille lapsille ja aikuisille suunnattuja liikuntakerhoja, jotka
kokoontuvat kerran kuussa eri puolilla Äänekoskea! Tule mukaan liikkumaan yhdessä!
Seurakunnan lastenohjaaja on mukana Konginkankaan, Sumiaisten ja Suolahden
Pomppuloissa. Perheliikuntakerhot järjestetään yhteistyössä perhekeskustoiminnan
kanssa:
- Suolahden Kellosepän päiväkodin salissa ma klo 9.30-10.30: 2.9, 7.10, 4.11 ja 2.12
- Konginkankaan koulun salissa ti klo 10-11: 17.9, 22.10, 19.11 ja 10.12
- Sumiaisten koulun salissa ti klo 9-10: 10.9, 8.10, 12.11 ja 3.12
- Äänekosken liikuntatalon alakerrassa pe klo 9.30-11.30: 30.8, 27.9, 25.10, 29.11 ja 13.12

