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Heipä hei!
Tästä esitteestä näet, mitä Leppävaaran seurakunta
tarjoaa juuri sinulle! Tutustu esitteeseen rauhassa
ja mieti yhdessä perheen aikuisen kanssa, tulisitko
mukaan johonkin toimintaan. Ajantasaiset lisätiedot kerhoista, leireistä, musiikkiryhmistä ja tapahtumista saat osoitteesta nuortensiipi.f.
Verkkosivuilla pääset myös aikuisten avulla ilmoittautumaan kaikkeen toimintaan. Leireille ja parkkeihin voi jo ilmoittautua. Kerhoihin ilmoittaudutaan
ti 24.8. alkaen.
Toivottavasti näemme pian!
Aurinkoisin terveisin
nuorisotyönohjaajat Kate & Maria
katriina.linnakoski@evl.f, 040 532 6770
maria.tapionlinna@evl.f, 050 432 7504

KERHOT

– Uuden harrastuksen aika?
Seurakunnassa on tarjolla 7–14-vuotiaille monenlaisia maksuttomia
kerhoja, kokkailusta koodaukseen.
Kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset nuoret ja aikuiset. Tutustu ja ilmoittaudu
mukaan ti 24.8. alkaen nuortensiipi.f.
Syksy 2021: 6.9.–13.12.
Kevät 2022: 17.1.–29.4.
Helmikuussa alkaa myös ihan uusia kerhoja!
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen löytyy
tammikuussa verkosta nuortensiipi.f.

PARKIT

– Kenen kanssa koulun jälkeen?
Tervetuloa 2.–6. -luokkalaisten iltapäiväparkkiin
suoraan koulusta. Täällä saat uusia kavereita, leikit,
pelaat, teet läksyt, askartelet... mitä ikinä keksit!
Pidämme myös pienen hartaushetken ja syömme
välipalaa. Parkeissa toimivat ohjaajina nuorisotyönohjaajat. Syksyllä joudumme rajaamaan parkkien
osallistujamäärää, koska pyrimme koronan vuoksi
noudattamaan turvavälejä. Ilmoittaudu siis parkkeihin etukäteen 11.–23.8. nuortensiipi.f. Myöhemminkin voi kysellä, onko vielä tilaa.
SIIVESSÄ ti klo 13–16 (os. Alberganesplanadi 1)
UUTUSSA to klo 13–16 (os. Lintukulma 2)
Syksy 2021: 24.8.–9.12. Kevät 2022: 18.1.–28.4.

MUSKARIKUORO HUISKE

Lauluenergiaa 5–7-vuotiaille!
Laulaminen ja soittaminen on hauskaa, varsinkin
porukalla! Musiikkitoiminta on maksutonta.
MUSKARIKUORO HUISKE (5–7-vuotiaat)
to klo 16.45–17.30 Uuttu, alk. 3.9.
Muskariope Essi, eeva-maria.nyyssonen@evl.f,
040 559 1489. Ilm. espoonseurakunnat.f/leppavaaran-seurakunta/musiikki/muskarit

ABC-KURSSI

Haluaisitko jo kouluttautua kerhonohjaajaksi, mutta
ripariin on vielä aikaa? Tule kerhon apuohjaajien
ABC-kurssille! Kurssilla opitaan lokakuusta helmikuulle kerhon ohjaamisen taitoja tekemisen
kautta. Kevätkaudella kurssilaiset pääsevät apuohjaajiksi kerhoihin. Kurssi kokoontuu Siivessä joka toinen
viikko. Päivä sovitaan ilmoittautuneiden kanssa erikseen. Kurssia
ohjaavat Kate ja Maria. Ilm. viim.
ke 26.9. nuortensiipi.f.

KIRKKOYÖ

ESKARI–3.-LUOKKALAISTEN LEIRI 25.–27.3. Hila.
Ilm. viim. 27.2. nuortensiipi.f.
PÄIVÄLERI TALVILOMALLA ma–pe klo 10–15 Siipi.
Omat eväät mukaan. Ilm. viim. 30.1. nuortensiipi.f.

ERITYISLAPSILLE

LEIRIT
– Mahdollisuus kokea leirielämää!
Leireillä vietetään aikaa yhdessä ulkoillen ja pelaillen, nautitaan hyvästä ruoasta sekä hiljennytään
hartaushetkiin ja tutustutaan näin Jumalaan. Hinta
35 € sis. kuljetuksen, täysihoidon, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.
4–7.-LUOKKALAISTEN LEIRI 24.–26.9. Hvittorp.
Ilm. viim. 29.8. nuortensiipi.f.
ESKARI–3.-LUOKKALAISTEN LEIRI 12.–14.11.
Hvittorp. Ilm. viim. 24.10. nuortensiipi.f.
PÄIVÄLEIRI SYYSLOMALLA ma–pe klo 10–15 Siipi. Omat eväät mukaan. Ilm. viim. 26.9. nuortensiipi.f.
4.–7.-LUOKKALAISTEN LEIRI 4.–6.2. Hvittorp. Ilm.
viim. 16.1. nuortensiipi.f.

nuortensiipi

NIPPANAPPA -AUTISMIN KIRJON LASTEN KERHO
kerran kuukaudessa su klo 13–15 nuortentila Siipi,
alk. 20.9. Kerho on tarkoitettu alakouluikäisille asperger- ja autismin kirjon lapsille. Teemme lasten ideoimia
asioita, nautimme välipalan ja vietämme hartauden.
Yhteistyössä Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistyksen
kanssa. Hinta yhdistyksen jäsenille 30 €/kausi, muille
50 €/kausi. Aura Karjalainen, 040 724 1120.
UUSIMMAT KURSSIT JA TEMPAUKSET LÖYDÄT
www.nuortensiipi.f
Tarkista aina ajantasaisimmat tiedot verkosta.
Koronatilanteesta johtuen nopeatkin muutokset
toiminnassa ovat mahdollisia. Kannattaa myös
ottaa seurantaan IG nuortensiipi!

nuortensiipi.f
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Painotuote

wKuvat: Jani Laukkanen / Tekstit: Laura Vähäsarja / Taitto: Sonja Grönqvist / Painopaikka: Savion kirjapaino.

Koe kaikkien aikojen yökyläily!
4.–7.-luokkalaisille 30.–31.11. Leppävaaran kirkolla. Nyt on mahdollisuus
viettää yö erikoisimmassa paikassa ikinä. Mitähän kaikkea kirkossa yöaikaan
tapahtuu? Luvassa on ainakin pelailua,
herkuttelua ja seikkailua pimenevässä
illassa. Ilm. viim. 3.10. nuortensiipi.f.

