Tornion Perheiden Talon viikko-ohjelma (tarkista ohjelman sisältö kotisivulta tai facebook)
I

Maanantai
Avoin
Perhekerho
klo 9 – 13
Silloin tällöin:
aamukahvia & asiaa
teemoja, retkiä ym.

Avoin leikkipiha
klo 13 – 14.30
Aito-hanke:
tukea maahanmuuttaja
perheille

Tiistai
Lastenkerho
klo 9 -11.50
3 – 4 – vuotiaat
(ilmoittaudu)

Lastenkerho
klo 13 – 15.50
4 – 5 – vuotiaat
(ilmoittaudu)

Arkisuomikahvila
klo 16 – 17.30
läksyapua ja arkisuomea

Keskiviikko
Avoin
Perhekerho
klo 9 – 13
Silloin tällöin:
aamukahvia & asiaa
teemoja, retkiä ym.

Avoin leikkipiha
klo 13 – 14.30
Iltaperhekahvila

Torstai
Lastenkerho
klo 9 -11.50

Perjantai
Ekavauva-ryhmä

3 – 4 – vuotiaat
(ilmoittaudu)

ensimmäisen lapsen
vanhemmalle,
ilmoittaudu

Lastenkerho
klo 13 – 15.50

Motoriikkarata
1 – 3 -vuotiaille

4 – 5 – vuotiaat
(ilmoittaudu)

klo 10 – 11
Putaan hallilla

Perhevalmennus

klo 17 – 19 avoin

klo 17.00 – 18.30

(pariton viikko)

odottaville perheille

Merlan Olkkari

MLL:n muskarit

klo 13 – 15.30

4 H:n Taidekerho ADHD -lasten vanklo 16 – 17.30
1– 4. -luokkalaiset

hemmille PORINAILTA klo 17.30 – 19.30
klo 18 – 20 (avoin ryhmä) kuukauden 3. ke
(kts. päivät kalenterista)

MLL:n muskarit
(useita ryhmiä,
ilmoittaudu)

Muut ryhmät ja lisätietoa:
www.tornionperheidentalo.fi/tapahtumat
www.facebook.com/pages/Tornion-Perheiden-Talo-ry

(useita ryhmiä,
ilmoittaudu)

klo 9.30 – 11.30

Silloin tällöin
➢
➢
➢
➢

Retkiä
Teemapäiviä
Tapahtumia
Seminaareja
➢ äitien & isien iltoja

Perheiden Talossa
4H:lla:
Puoti ma-pe klo 10 – 16
➢
➢
➢
➢

kerhoja ja leirejä
lastenhoitopalveluja
kursseja
siivousapua ym.

Avoin Perhekerho
- lasten ja vanhempien yhteinen kerho
- ei tarvitse ilmoittautua etukäteen
-

silloin tällöin: aamukahvia & asiaa
teemoja, retkiä ym.

Iltaperhekahvila
-

avoin kohtaamispaikka koko perheelle
parittomien viikkojen keskiviikko klo 17-19

ADHD -lasten vanhemmille vertaistukea
-

tiistaina klo 18 – 20 (n. joka toinen vko)
avoin ryhmä kaikille ADHD -piirteisten lasten
vanhemmille

Merlan Olkkari
-

keskiviikkona klo 17.30 – 19.30 (kerran kk)
yhden vanhemman perheille vertaistukea,
avoin ryhmä
lisätietoa puh. 0408465093 Seija

Ekavauva-ryhmä
-

-

vertaistukea ensimmäisen lapsen saaneille
äideille (vauva mukana ryhmässä)
kiinteä ryhmä, joka kokoontuu 10 kertaa
lisätietoa ja ilmoittautumiset p. 0400 827 622 /
Marjut Seppälä (Tornion seurakunta)

Lastenkerhot
-

-

lasta odottaville perheille,
4 teemakokoontumista
Tornion kaupungin neuvolapalvelut järjestää

Aito-hanke
-

tukea ja tietoa maahanmuuttajaperheille
Aito-hankkeen työtekijä tavattavissa
maanantaisin Perheiden Talolla
lisätietoa Toivola-Luotolan Setlementti ry,
puh. 0401924323 Elina

Tornion
Perheiden Talo

Motoriikkarata
-

avoin ryhmä motorisien taitojen kehittämiseen
1 – 3 -vuotiaille vanhemman kanssa yhdessä
Putaan hallin peilisalissa perjantaisin klo 10 – 11

Muskarit
-

useita ryhmiä ikäluokittain 0 – 6 -vuotiaiden lasten
perheille
ryhmiin ilmoittaudutaan:
https://tornio.mll.fi/toiminta/muskarit/

4H Taidekerho
- taidepainotteinen kerho 1. – 4. -luokkalaisille
- kerhoon ilmoittaudutaan:
https://tornio.4h.fi/kerhot/kerhoilmoittautumiset/

Arkisuomikahvila
-

Perhevalmennus
-

3 – 5 -vuotiaiden kotihoidossa olevien lasten
varhaiskasvatuskerhoja
2 ryhmää: aamupvä ja iltapvä ti + to
ryhmiin ilmoittaudutaan joko Tornion kaupungin
päivähoitohakemuksella tai Tornion seurakunnan
kautta
lisätietoa puh. 0405742478 tai 0405798822

-

tukea suomen kielen oppimiseen mm.
senioriopettajilta
tukea kotoutumiseen

Lisätietoa kaikista ryhmistä
puh. 040 867 9929

Kohtaamispaikka perheille
- leikkipaikka lapsille ☺

Putaankatu 2, puh. 040 867 9929

