Kajaanin seurakunnan
kerhotoiminta syksyllä 2021

Kerhot toimivat viikoilla 38-49
Viikolla 42 ei ole kerhotoimintaa

Puuhakerhot

Sählykerhot
Keskiviikkoisin
Lehtikankaan koulu, 1-3lk pojat klo 16.15-17
Torstaisin
Lehtikankaan koulu, 4-6lk pojat klo 16.15-17
Lohtajan koulu, pojille klo 16.15-17
Kättö Areena, tytöt klo 16.30-17.15
Kättö Areena, pojat klo 17.30-18.30
Poikien ja tyttöjen sählykerhot
toteutetaan yhteistyössä
salibandyseura Papaksen kanssa.

Lapsikuoro Helmiäiset 31.8.2021

ALKAEN!

Tiistaisin
Seurakuntakeskus, 6-11-vuotiaat klo 17-17:45
Seurakuntakeskus, 12-16-vuotiaat klo 17:45-18:45

Maanantaisin
Lohtajan kerhohuone klo. 17-18
Tiistaisin
Otanmäen seurakuntatalo klo 16-17
Jormuan koulu, 1-3lk klo 17-18
Jormuan koulu, 4-6lk klo 18-19
Lehtikankaan kirkko, klo 17-18
Nakertajan kerhohuone, klo 17.30-18.30

Keskiviikkoisin
Pupula, klo 17-18
Paltaniemen kylätalo, klo 17.30-18.30
Laajankankaan kerhohuone, klo 17-18
Torstaisin
Linnantauksen kirkko, klo 17-18
Kuluntalahden koulu, 1-3lk klo 17-18
Kuluntalahden koulu, 4-6lk klo 18-19

JÄÄKIEKKOKERHO 10-14 VUOTIAILLE 3A.9.2021
LKAEN
!

Perjantaisin klo 15 – 16.30 Harjoitusjäähallissa.
Kerho on ilmainen ja tarkoitettu sellaisille nuorille, ketkä eivät pelaa jääkiekkoa kilpaa.
Tarvitset luistimet, mailan, ristikkokypärän, jääkiekkohanskat ja polvisuojat.
Luistimia ei kerholla ole lainattavaksi, mutta muita varusteita saa lainata.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Pasi Nieminen
Kimmo Happo
Erityisnuorisotyön ohjaaja Kajaanin seurakunta
Valmennuspäällikkö Junnuhokki 68 ry
044 7444249 pasi.nieminen@evl.fi
044 5972346 valmennuspaallikko@junnuhokki.fi
Kerho järjestetään yhteistyössä seurakunnan erityisnuorisotyön
ja Kajaanin Junnuhokki 68 ry:n kesken.

Kerhoihin voi osallistua vain täysin terveinä!
Ilmoittautumiset kerhoihin osoitteessa kajaaninseurakunta.fi/varkkarit

Kerhoinfo:
Varkkarikerhoja ohjaavat koulutuksen saaneet 15–19-vuotiaat kerhonohjaajat. Seurakunnan
nuorisotyöntekijät vierailevat kerhoissa ja ohjaavat kerhonohjaajien toimintaa. Lapset ja
nuoret ovat vakuutettuja. Kerhoihin voi tulla kesken kauden ja ne ovat maksuttomia.
Ilmoittautuminen kerhoon tapahtuu kajaaninseurakunta.fi/varkkarit sivuston kautta.
Puuhakerho: Kerhoissa pelataan, askarrellaan, hillennytään ja tehdään monenmoista
yhdessä. Kerhojen ohjelma on suunniteltu ensisijaisesti 2–4-luokkalaisten taidoille,
mutta myös nuoremmat ja vanhemmat alakouluikäiset tytöt ja pojat ovat tervetulleita!
Esikouluikäisiä emme voi ottaa kerhoihin.
Sählykerhot: Kerhoissa on mailoja ja palloja niille, joilla ei ole omaa mukana. Mukaan
tulisi ottaa sisäpelikengät ja mielellään myös salibandylasit. Toteutus tapahtuu
yhteistyössä salibandyseura Papaksen kanssa.
Lapsikuoro Helmiäiset: Kuorot kokoontuvat kerran viikossa. Kuoroihin ovat
tervetulleita kaikki 6-16-vuotiaat laulamisesta pitävät tytöt ja pojat. Kuoro palvelee
seurakuntaa laulamalla seurakunnan eri tilaisuuksissa, pääasiassa messuissa. Kuoroa
johtaa Jussi Keinonen.

KERHOTILAT
Seurakuntakeskus, Linnankatu 12
Linnantaus, Kaplastie 2
Laajankangas, Laajankankaankatu 13
Lohtajan kerhohuone, Satumaantie 4

Yhteystiedot
Nuorisotyönohjaaja
Peter (Pete) Ingman 044 7444 241
Ronja Rusanen 044 7444 242
Seurakunnan vaihde 08 61721

Seuraa meitä verkossa ...

Nakertaja, Muramaantie 6
Lehtikankangas, Mäntykatu 6
Pupula, Kansakoulunkatu 17
Paltaniemi, Satamatie 2
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044 7444 484

etunimi.sukunimi@evl.fi
kajaaninseurakunta.fi/varkkarit
kajaanin seurakunnan varkkarityö
kajaanin.varkkarit
...ota rohkeasti yhteyttä!

Noudatamme Pohjois-Suomen alueahallintoviraston ja
Kainuun soten koronaohjeita. Muutokset toiminnassa mahdollisia.

