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Lisätietoja toiminnoistamme löydät
osoitteesta www.nuorilohja.fi
Seuraathan meitä myös sosiaalisessa
mediassa:
www.facebook.com/NuoriLohja
ja Instagramissa @nuori_lohja

LOHJAN KAUPUNGIN NUORISOTYÖ

KESÄLEIRIT
Lohjan kaupungin nuorisotyön kesäleirit pidetään Rausjärven leirikeskuksessa Ikkalassa
(Rausjärven rantatie 362, 03810 Ikkala).
Leiri 1.
Leiri 2.
Leiri 3.
Leiri 4.
Leiri 5.

4.-6.-luokkalaiset
1.-3.-luokkalaiset
1.-3.-luokkalaiset
4.-6.-luokkalaiset
7.lk.-17-vuotiaat

(32 paikkaa)
(32 paikkaa)
(32 paikkaa)
(32 paikkaa)
(25 paikkaa)

5.6.–8.6.
11.6.–13.6.
13.6.–15.6.
18.6.–21.6.
25.6.–28.6.

68€
51€
51€
68€
68€

Leireillä on ohjattua toimintaa aamusta iltaan: pelaamme, leikimme, askartelemme sekä
tietysti uimme ja saunomme päivittäin! Iloinen ja ammattitaitoinen ohjaajajoukko vastaa
leiriläisten viihtyvyydestä ja turvallisuudesta. Leirimaksuun sisältyy täyshoito, sisämajoitus,
kuljetukset ja vakuutus. Leiriläiset valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen
päätyttyä lähetetään leiriläisille leirikirje, jossa on tarkemmat leiriohjeet.
Linkki sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen löytyy 3.4. alkaen www.nuorilohja.fi
etusivulta. Ilmoittautumiset 1.5. mennessä. Lisätietoja: Ilkka Kilponen
ilkka.kilponen@lohja.fi / 050 593 0909 tai Olavi Turpeinen olavi.turpeinen@lohja.fi / 044
369 1450.

SELVÄ KESÄ 2018
Toista kertaa järjestettävä päihteetön nuorisotapahtuma kutsuu viihtymään Aurlahteen la
2.6.2018 klo 14–22.
Ohjelmassa mm. musiikkia, erilaisia toimintapisteitä, harrastusesittelyjä, paljon tekemistä,
hyvää ruokaa. Jos saamme taas tarpeeksi sponsoreita ja yhteistyötahoja, tulee tapahtuma
olemaan ruokailuja myöten ilmainen nuorille. Mukaan suunnitteluun kaivataan innokkaita
nuoria ja aikuisia, jotta tapahtumasta saadaan mieleinen ja onnistunut.
Lisätietoja: anni.juntunen@lohja.fi ja olavi.turpeinen@lohja.fi
ja facebook-tapahtumassa SELVÄ KESÄ 2018

PIIPROCK
Sammatissa ke 18.7.2018 1.-5.lk. klo 15-18.30 ja 6.-lk-18-v. klo 18.30-22 Tuuheikon pihaalueella. Livemusiikkia ja hauskaa puuhasteltavaa. Lisätietoja facebookissa Jassu

Mahtava.

KESÄTOIMINTAA HARJULASSA
Musiikkikurssi nuorille ma-to 18.-21.6.2018 iltapäivisin Harjulassa. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen: http://www.nuorilohja.fi tai Turo Aarnio, turo.aarnio@lohja.fi tai 044 369
1490.
Kesänuokkari Dixi ja KesäBASE ovat avoinna erikseen ilmoitettuina ajankohtina.
Lisätietoja: www.nuorilohja.fi

4H-KESÄLEIRIT KARJALOHJALLA
YÖLEIRIT Karjalohjalla Erolan tilalla
4H ja LOHJAN KAUPUNGIN NUORISOTYÖ JÄRJESTÄVÄT YHTEITYÖSSÄ:
To 7.6. klo 13 - la 9.6. klo 15 Inkkarileiri 7-10-vuotiaille.
Ohjelmassa on inkkarimeininkiä (sotamaalaukset, jousipyssyt, päähineet…) ja tietysti tuttua
leirimeininkiä peleineen ja leikkeineen. Toki myös saunomme ja uimme. Leirille otetaan 24
ensiksi ilmoittautunutta. Hinta 80€ sis. telttamajoituksen, ruokailut, ohjelman ja
vakuutuksen.
Ma 11.6. klo 13 - to 14.6. klo 13 Kotieläinleiri1 9-15-vuotiaille.
Ohjelmassa eläintenhoitoa (hepat, lehmät, possut, koirat, kanat ja ehkä lampaat)
heppailua, kädentaitoja, saunomista ja uimista sekä pelejä + leikkejä. Leirille otetaan 30
ensiksi ilmoittautunutta. Hinta 100€ sis. majoituksen teltassa (omia sään kestäviä
mielellään mukaan!), ruokailut, ohjelman ja vakuutuksen.

To 14.6. klo 15 - su 17.6. klo 15 Kotieläinleiri2 9-15 –vuotiaille.
Ohjelmassa eläintenhoitoa (ainakin hepat, lehmät, possut, koirat, kanat ja lampaat)
heppailua, kädentaitoja, saunomista ja uimista sekä pelejä + leikkejä. Leirille otetaan 30
ensiksi ilmoittautunutta. Hinta 100€ sis. majoituksen teltassa (omia sään kestäviä
mielellään mukaan!), ruokailut, ohjelman ja vakuutuksen.
Ma 18.6 - to 21.6 Seikkailuleiri 10–15-vuotiaille.
Seikkailuja, tehtäviä, ”nälkää ja kurjuutta” ja tietysti splättistä. Tämä on kesän kohokohta,
joten kaikki mukaan hauskan pitoon! Leirille otetaan 30 ensiksi ilmoittautunutta
kotipaikkaan katsomatta. Hinta 100€ sis. majoituksen teltassa (omia sään kestäviä
mielellään mukaan!), ruokailut, ohjelman ja vakuutuksen sekä splättiksen.
Kaikkiin leireihin tulee ilmoittautua Annille sähköpostilla anni.juntunen@lohja.fi, jotta
saadaan ilmoittautumisjärjestys. Varaus on sitova kun ennakkomaksu on maksettu (tulee
sähköpostilla leirikirjeen mukana). Leireillä on sisämajoitusmahdollisuus rajoitetusti hintaan
+ 50€. Jotta leiri toteutuu, on osallistuja oltava vähintään 14 (pienten leirit) ja 16 (isojen
leirit). Tiedustelut (ei varaukset) 050-32 55 169 / Anni Juntunen
PÄIVÄLEIRIT
Ma 4.6. - pe 8.6. Kotieläinpäiväleiri 6-8-vuotiaille Karjalohjalla Erolan tilalla.
Ohjelmassa eläintenhoitoa (ainakin hepat, lehmät, possut, koirat, kanat ja lampaat)
heppailua, kädentaitoja, uimista sekä pelejä + leikkejä. Päiväleiriaika on klo 9-16 ja sisältää
lounaan ja välipalan. Hinta 50 €/lapsi. Jos ottaa laajennetun paketin niin leiriläisen voi
tuoda jo 7.30 ja noutaa klo 18 mennessä, jolloin hinta on 80 € (sis. aamupala, lounas,
välipala ja päivällinen). Mukaan mahtuu 20 lasta. JÄRJESTÄJÄ 4H
Ma 11.6. - pe 15.6. 4H- päiväleiri 6-10-vuotiaille Karjalohjan liikuntahallilla. Ohjelmaa
päivittäin klo 9-15. Ohjelmassa ulkoilua, askartelua, liikuntaa ja muuta kivaa. Viikkomaksu
50€ sis. lounaan. Sitovat ilmoittautumiset Annille 26.5. mennessä sähköpostilla
anni.juntunen@lohja.fi. Vähintään 8 lasta oltava, jotta leiri toteutuu!
MUUTA OHJELMAA KARJALOHJALLA
Lohjan nuorisotyö ja 4H ovat mukana myös Karjalohjan metsästysyhdistyksen järjestämällä
Metsoleirillä ti 3.7. - pe 6.7. Leiri järjestetään Karjalohjalla (Paikka avoinna). Kohderyhmä:
10–16-vuotiaat. Hinta: 150€. Täysihoito (majoitus teltoissa). Metsästäjätutkintoon
osallistuvilta peritään erillinen tutkintomaksu 20 €. Tutkintomaksu menee Karjalohjan
riistanhoitoyhdistykselle. Tarkempi leiriohjelma, varusteet ja ohjeet postitetaan kaikille
leirille valituille. Leirille valitaan 50–70 osallistujaa. Ilmoittautuminen netissä:
https://goo.gl/forms/piooQavzITYXsKdk1
Tiedustelut: anni.juntunen@lohja.fi
Karjalohjan veneilijät järjestää kaksi veneilykurssia lapsille ja nuorille heinäkuun aikana.
PÄIVÄT VARMISTUVAT MAALISKUUN ALKUPUOLELLA. Toinen kurssi on vasta-alkajille
ja vielä harjoitusta enemmän kaipaaville ja toinen kurssi on alkeiskurssin jo käyneille.
Kurssien vetäjinä toimivat Antton ja Leevi Mäntyvaara. Ilmoittautuminen
anttonm7@gmail.com p. Antton 0442783173. Järjestää: Karjalohjan veneilijät ja Lohjan
kaupungin nuorisotyö

LOHJAN LIIKUNTAKESKUS

Ilmoittautuminen * merkittyihin Lohjan Liikuntakeskuksen järjestämiin toimintoihin 4.5.2018
alkaen osoitteessa www.lohjanliikuntakeskus.fi, www.neidonkeidas.fi ja www.tennari.fi tai
p. 019 369 1803 ma-pe klo 9.00–17.30. Lohjan Liikuntakeskuksen järjestämät toiminnot
tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkimaksuna (poikkeuksena
sisaralennukset, jotka maksetaan Tennarin/Neidonkeitaan asiakaspalvelupisteessä ennen
leirin alkua).
TEMPPIS Sporttikeskus Tennarin Tatamisalissa, Rantapuisto 45, Lohja
Keskiviikkoisin 2.5.–27.6. klo 10.30–11.30
vapaamuotoinen temmellystuokio 1-6 -vuotiaille yhdessä oman aikuisen kanssa.
Kertamaksu 2€/lapsi, aikuiset veloituksetta. Ei ennakkoilmoittautumista.

*TENNIKSEN ALKEISKURSSI LAPSILLE A (7 - 10v.)
Sporttikeskus Tennarin massatenniskentillä, Rantapuisto 45, Lohja
maanantaisin 28.5. - 25.6. klo 17.00 - 18.00
Kurssille ei tarvitse omaa mailaa, eikä palloa. Kurssille on hyvä ottaa mukaan liikuntaasustuksen lisäksi juomapullo. Pelikengiksi käyvät sileäpohjaiset jalkineet, esim.
sisäpelikengät (ei lenkkareita)! Kurssille tullessa ei tarvitse olla aiempaa pelikokemusta
tenniksestä. Kurssin vetäjinä toimii Lohja-Tennis ry:n valmentajat. Kurssin hinta 60 €.
Ilmoittautuminen viimeistään 18.5.2018
*TENNIKSEN JATKOKURSSI LAPSILLE B (9 - 12v.)
Sporttikeskus Tennarin massatenniskentillä, Rantapuisto 45, Lohja
maanantaisin 28.5. - 25.6. klo 17.00 - 18.00
Kurssi on suunnattu lapsille, jotka osaavat jo pallotella pienessä ruudussa. Kurssille ei
tarvitse omaa mailaa, eikä palloa. Kurssille on hyvä ottaa mukaan liikunta-asustuksen
lisäksi juomapullo. Pelikengiksi käyvät sileäpohjaiset jalkineet, esim. sisäpelikengät (ei
lenkkareita)! Kurssin vetäjinä toimii Lohja-Tennis ry:n valmentajat. Kurssin hinta 60 €.
Ilmoittautuminen viimeistään 18.5.2018.
*LASTEN JA NUORTEN VENEILYKURSSIT
ma 4.6. - pe 8.6.2018 klo 9.00 - 16.00 hinta 190 €
ma 11.6. - pe 15.6.2018 klo 9.00 - 16.00 hinta 190 €
ma 18.6. - to 21.6.2018 klo 9.00 - 16.00 hinta 160 €
Liikuntaleirin hinta sisältää opetuksen ja kaluston, mutta ei ruokailua. Leiri pidetään Lohjan
Purjehtijoiden kotisatamassa (Nuottatie 2, Lohja).
Kursseilla on opetusta tasoryhmissä, aloittelijat omana ryhmänä ja jo viimekesänä
alkeiskurssilla olleet lapset omanaan. Alkeiskursseille vaatimuksena on 25m uimataito,
vähintään 7v vuotta ikää ja omat pelastusliivit. Aikaisempaa purjehduskokemusta tai omaa
jollaa ei tietenkään vaadita. Jokaiselle kurssille otetaan 12 oppilasta. Varaa mukaan
veneilyliivit (ilman kaulusta), omat nimetyt eväät, pyyhe ja uikkarit, säänmukaiset vaatteet,
jotka voivat kastua sekä kuivat vaatteet kotiin lähtemiseksi. Lisäksi lippis, aurinkolasit,
aurinkorasva ja juomapullot ovat suositeltavia. www.lohjanpurjehtijat.fi
*OHJATTUA LIIKUNTAA LÄHILIIKUNTAPAIKOILLA
Tule liikkumaan lähialueesi lähiliikuntapaikalle ohjattuun toimintaan. Samalla pääset
vapaasti pelailemaan tuttujen ja uusien liikuntakokeilujen äärelle.
Tapahtumat ovat tarkoitettu yli 7-vuotiaille lapsille ja nuorille.
Tapahtumat ovat maksuttomia, mutta niihin tulee ilmoittautua etukäteen.
tiistaina 5.6. klo 10.00 - 12.00 Karjalohjan koulu
tiistaina 5.6. klo 13.00 - 15.00 Sammatin koulu
torstaina 7.6. klo 10.00 - 12.00 Pusulan koulu
torstaina 7.6. klo 13.00 - 15.00 Nummen yhtenäiskoulu
maanantaina 18.6. klo 10.00 - 12.00 Ristin koulu
maanantaina 18.6. klo 13.00 - 15.00 Ojamon koulu
keskiviikkona 20.6. klo 10.00 - 12.00 Perttilän koulu
keskiviikkona 20.6. klo 13.00 - 15.00 Roution koulu
*ISOVANHEMPI-LAPSI RETKIPÄIVÄ Muijalan hiihtomaa
Perjantaina 8.6. klo 9.00–13.00
Isovanhemmat ja yli 7-vuotiaat lapsenlapset pääsevät yhdessä viettämään retkipäivää
Muijalan hiihtomaahan, jossa ohjattuna toimintana mm. erilaisia rastitehtäviä, pihapelejä,
sekä yhdessä liikkumista luonnossa, lisäksi mahdollisuus makkaranpaistoon (omat eväät
mukaan). Hinta 15 €/aikuinen (lapset veloituksetta). Kokoontuminen Lohjan jäähallin
parkkipaikalle klo 9.00, josta lähtö kimppakyydein retkikohteeseen.
*LIIKUNTALEIRI Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45
Ma 11.6.- pe 15.6. klo 9.00-15.00
Ryhmä 1: 2009–2010 syntyneet
Ryhmä 2: 2006–2008 syntyneet
Puolet päivästä leirillä tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin lajiseurojen ohjaajien
opastuksella ja toinen puoli liikutaan ja leikitään sekä sisällä että ulkona. Kesken päivän
pidetään lounas/evästauko, omat eväät mukaan (Tennarissa mahdollisuus lämmittää
ruoka). Lapset voi tuoda ja hakea 30 min ennen/jälkeen leirin. Leirimaksu 85 €
(sisaralennus -10 %, mainittava ilmoittautumisen yhteydessä). Leiriläisille lähetetään kotiin
kurssikirje ennen leiriä. Ryhmiin otetaan 16 lasta/ryhmä. Tarkempi lajiesittely 24.4. alkaen
osoitteessa www.lohjanliikuntakeskus.fi

*LIIKUNNALLINEN RETKIPÄIVÄ PUUHAPARK-PUISTOON
Puuhapark, Jussinrinne 1 03250 Ojakkala
Ti 19.6. klo 9.30-n. 15.00
Liikunnallinen retkipäivä Vihdin Puuhaparkkiin, jossa on yli 100 erilaista liikunnallista
aktiviteettia niin lapsille kuin aikuisille. Mukaan kannattaa ottaa säänmukainen varustus
sekä omat eväät, Puuhaparkissa mahdollisuus myös makkaranpaistoon. Myös omat
jarrusukat on hyvä ottaa mukaan, sillä ilman niitä ei pääse trampoliinimaailmaan (sukat
paikan päältä ostettuna 5 €). Paikan päällä myös kioski, josta saa ostettua pientä
naposteltavaa.
Yhteiskuljetus lähtee Neidonkeitaan edestä klo 9.30 ja paluu Neidonkeitaalle n. 15.00.
Alle 10-vuotiaat tarvitsevat mukaansa huoltajan, yli 10-vuotiaat pääsevät mukaan ilman
huoltajaa. Retkipäivällä mukana Lohjan Liikuntakeskuksen ohjaajat.
Retkipäivän hinta 25 €/hlö (sisältää kuljetukset sekä sisäänpääsymaksun Puuhaparkkiin).
*POLSKI JA PELAA Virkistysuimala Neidonkeidas, Runokatu 1
ma 25.6.- ti 26.6. klo 13.00–15.30 yli 7-vuotiaille (uimataito väh. 25m)
Puolet ajasta liikutaan erilaisten liikuntaleikkien parissa ulkona ja toinen puoli ajasta
kisaillaan Wibit Aquatrack –radalla sekä polskitaan altaissa. Puolessa välissä toimintaa
pidetään pieni evästauko, omat eväät mukaan! Hinta 30 €. Ryhmään otetaan 12 lasta.
Kokoontuminen Neidonkeitaan pääovien edessä.
*KESÄSÄPINÄT, Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45
tiistaina 7.8. klo 11.30–15.00 7-12-vuotiaille
Monipuolinen liikuntailtapäivä eri liikuntalajien ja leikkien parissa. Päivän aikana liikutaan
sekä ulkona, että sisällä. Iltapäivällä pidetään lyhyt evästauko, joten omat eväät mukaan.
Hinta 5 €.
LASTEN UIMAKOULUT KESÄLLÄ
Tarkemmat aikataulut ja lisätiedot kesän uimakouluista Neidonkeitaalla osoitteessa
www.neidonkeidas.fi 27.4. alkaen.
MOREMOVE -LIIKUNTAKORTTI
MoreMove –liikuntakortti kesäksi 1.5 - 31.8 väliselle ajalla hintaan 15€. Kortilla pääsee
kaikille Lohjan Liikuntakeskuksen kuntosaleille, uimaan Virkistysuimala Neidonkeitaalle ja
sillä voi varata vapaita vuoroja Sporttikeskus Tennarista kesällä. Vapaita vuoroja voi
kysellä Lohjan Liikuntakeskuksen asiakaspalvelusta p. 019-369 1803 (ma-pe klo 9.00–
17.30). MoreMoven kesäohjelma nähtävillä: www.facebook.com/more-movelohja

LOHJALAISTEN LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN KESÄTOIMINTAA LAPSILLE
VOIMISTELUKLUBIN KESÄLEIRIT
ma 4. - to 7.6. klo 9.00 - 15.00
ma 11.6. - to 14.6. klo 9.00 - 15.00
ma 18.6. - to 21.6. klo 9.00 - 15.00
ma 25.6. - to 28.6. klo 9.00 - 15.00
Kesän vauhdikkaimmat leirit yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille, omat ryhmät aloitteleville ja jo
harrastaville! Hinta 99 € / koko leiri tai 27 € / päivä, sisältää lämpimän ruuan ja
vakuutuksen. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.voimisteluklubilohja.com
WAU -KESÄLEIRI MUIJALAN KOULULLA
4.6. - 8.6.2018 klo. 9.00 - 15.00 (lapsen voi tuoda leirille klo.8.00 ja hakea klo.16.00
mennessä)
Liikunnallisella leirillä pelataan ja leikitään lasten toiveiden mukaan, niin liikuntasalissa,
koulun pihalla kuin lähiympäristössäkin. Hinta 90€, mikäli ilmoittautuminen tapahtuu 20.5.
mennessä, jonka jälkeen hinta 100€. Mukana voi olla myös yksittäisiä päiviä hintaan 20€ /
pvä. Leirihinta pitää sisällään ohjauksen, vakuutuksen ja lämpimän ruuan päivittäin. Leirille
ilmoittautuminen osoitteessa www.wau-ry.fi Lisätiedot: Jerri Hukio Liikuntakoordinaattori,
WAU ry, jerri.hukio@wau-ry.fi
OCTOPUS KESÄLEIRI KOULULAISILLE
ma 4.6. - pe 8.6. klo 9.00 - 15.00
ma 11.6. - pe 15.6. klo 9.00 - 15.00
Urheilullinen päiväleiri alakoulu- ja yläkouluikäisille lapsille
Neidonkeitaan uimahallilla ja Liikuntakeskuksen liikuntapaikoilla.
Leiri sisältää monipuolista liikuntaa ja pelejä sekä uintia ja
vesileikkejä. Aurinkoisina päivinä uinti voidaan järjestää Aurlahden
uimarannalla, muutoin Neidonkeitaalla. Yhden viikon hinta on 160 €/vko/lapsi sisältäen
ruokailun, ohjauksen ja vakuutuksen (sisaralennus 20€ samalle leirille osallistuvalle
perheenjäsenelle). Ohjelma on samansisältöinen kummallakin viikolla ja lapsilla on 4
leiriohjaajaa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut leiristä osoitteeseen info@octopuslohja.fi.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on pe 4.5.2018

HIPPO-GOLFLEIRI
7-12 vuotiaille ti - to 5. - 7.6.2018 klo 9.00 - 16.00
yli 12vuotiallle ti - to 12. - 14.6.2018 klo 9.00 - 16.00
Hinta 120e, sis. lounaan, välipalan ja vakuutuksen. Leirit
järjestetään St. Laurence Golf, Kaivurinkatu 133
Leirit aloittelijoille ja jo pelaaville yli 7v. tytöille ja pojille. Omat leirit
eri-ikäsille junioreille.
Golfleirillä tutustutaan golfiin ohjaajan opastuksella ja välineet tulevat seuralta. Mukaan
tarvitsee vain ulkoiluvaatteet. Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
http://stlg.fi/seura/junnut/kesaleiri/
Leiri järjestetään yhteistyössä OP Länsi-Uusimaan kanssa
LUU YLEISURHEILUKOULU
ma 25.6. - to 28.6. Virkkalan Urheilukenttä
ma 2.7. - to 5.7. Harjun urheilukenttä
Leireillä tutustutaan eri yleisurheilulajeihin LUU:n osaavien nuorten yleisurheilijoiden
johdolla. Jokaiseen kouluun otetaan 15 ensimmäistä, joten varaa paikkasi pian!
Molemmissa kouluissa 6 - 9v. klo 10.00 - 11.00 ja 10 - 14v. klo 11.00 - 12.15. Hinta ma-to
20€ (LUU:n jäsenille 0€). Hinta sis. SUL-lisenssi (vakuutus +kilpailuoikeus), alennettu hinta
harrastusryhmiin ilmoittautuessa, osallistumismaksut Suomen toiseksi suurimpaan lasten
yleisurheilukilpailuun Lohja Junior Gamesiin (28. - 30.7). Ilmoittautuminen osoitteessa:
www.luusport.fi Lisätietoja valmennus@luusport.fi

LOHJAN SEURAKUNTA
Lastenleirit
Bergvikissä 4.-7.6. 2018 4.-7 lk.
Saarikossa 18.-20.6. 2018 1.-3 lk.
Leirien hinnat: Bergvik 60€ ja Saarikko 40€
Molemmille otetaan 30 leiriläistä ja 5 varalle.
Ilmoittautuminen alkaa 16.4. klo 8.00 päättyy 2.5. klo 16.00
Lisätietoja ennen 16.4. Anneli Kytölä 050 3090 699 tai anneli.kytola@evl.fi
ilmoittautumiset oheisella linkillä: https://urly.fi/USa
Koululaisten kesäkerhot
Lohjanportin seurakuntatuvalla ja Virkkalan kirkolla 4.-15.6. klo 9-13.00
Lindkullassa 4.-6.6. ja 11.-13.6. klo 9-13.00
Ja Ojamon seurakuntakodilla 7.-8.6 ja 14.-15.6. klo 9-13.00
Kuhunkin ryhmään otetaan 20 lasta ja 10 varalle. Kesäkerho on tarkoitettu 1.-2.- lk. ja on
ilmainen. Kesäkerhoon voi tulla muutamaksi päiväksi tai koko ajaksi.
Omat eväät, tarjolla on mehua.
ilmoittautumiset oheisen linkin kautta: https://urly.fi/USe

