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Annantuvan toukokuu 2018   

1.5. ja 10–11.5. tupa on suljettu. 

8.5 ti tupa on auki 9-14, ei vauvapiiriä! 

29.5 tupa avoinna aamupäivän klo 9.30–12. 

 

Maanantain touhutuokio klo 9.30–10.30  

7.5. Tervetuloa juhlistamaan äitienpäivää keittolounaan (klo 11–12) ja kakkukahvien merkeissä!  

14.5. Muovaillaan muovailuvahalla 

21.5. Valmistetaan yhdessä lasten kanssa herkullista hedelmäsalaattia.      

28.5. Lauletaan ja musisoidaan  

  

Tiistain vauvapiiri klo 9.30–11: 

Vauvapiiri on tarkoitettu alle 1,5- vuotiaiden lasten perheille. Ohjelmassa vauvalauluja ja leikkejä. 

Lauluista on mahdollista koota lorupussi. Toukokuun päivät: 15.5, 22.5, ja 29.5. Tervetuloa! 

         

Keskiviikon teemat:    

2.5. klo 10–12 Valmistetaan Farzanen (eli Royan) kanssa afganistanilaista lounasta ghormesabzia.  

9.5. klo 10-11 Satujooga Martin kanssa, kaikenikäisille aikuisille ja lapsille. Tupa menee kiinni 13.30. 

16.5. klo 17–19 Koko perheen ulkoiluilta älypuhelin aarrejahdin merkeissä, pelaaminen soveltuu yli 3v 

lapsille& aikuisille. Toteutus yhteistyössä Perheiden mukana - hankkeen kanssa. Lisätiedot tuvalta. 

23.5. klo 13–17 Annatupa mukana Kaukaharjun kylätapahtumassa Tervetuloa mukaan  Ohjelmaa 

koko perheelle! Huom., tupa on päivällä suljettu! 

30.5 klo 17–18.30 Koko perheen retki Niihaman majalle! Omat eväät / makkarat mukaan. Nähdään 

perillä osoitteessa Pikku-Niihamantie 98.    

 

Torstain puuhatuokiot klo 9.30–10.30:          

3.5. Koristellaan suloiset kukkaruukut äitienpäiksi äidille, mummolle yms.  

17.5. Pihaleikkejä & saippuakuplia Annantuvan sisäpihalla 

24.5. Petsamokodin mummot tulevat tapaamaan Annantuvan lapsiperheitä klo 10 kahvien merkeissä  

31.5. Leivotaan yhdessä lasten kanssa riisimuropalleroita + Palveluohjaaja Päivi Lackman paikalla 
 
Muuta mukavaa:  

6.5 Perhepyöräilytapahtuma klo 10–13: mahdollisuus pyöräillä perhetupien välillä tai Annantuvan 

sisäpihalla & Kaukajärven lähialueille. Sisäpihalla myös mukavaa toimintaa lapsille  

Kaikilla tuvilla on tarjolla pientä purtavaa.  

17.5 klo. 15–18 Annantupa mukana Perhevoimalassa vapaa-aikatalolla. 

Tulossa kesäkuussa 12.6 retki tuvan asiakkaille Naantaliin, Muumimaailmaan. Lisätiedot ja 

sitovat ilmoittautumiset tuvalle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

 

Tervetuloa tuvalle toivottelee Heidi, Susanna ja Virpi   

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6pMrz28_aAhWMVSwKHapTDmkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.smm.org/mom&psig=AOvVaw3QgtVciBGDm2uex0zh2aUP&ust=1524549531123963
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6pMrz28_aAhWMVSwKHapTDmkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.floristvancouver.com/mothers-day-flowers/&psig=AOvVaw3QgtVciBGDm2uex0zh2aUP&ust=1524549531123963
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ2enC3c_aAhWC2CwKHTI1BW8QjRx6BAgAEAU&url=http://balancedbodyahc.com/heart-month/&psig=AOvVaw3TuDkkOaEid0QN_h0GWJQ6&ust=1524549990576956
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ2enC3c_aAhWC2CwKHTI1BW8QjRx6BAgAEAU&url=http://balancedbodyahc.com/heart-month/&psig=AOvVaw3TuDkkOaEid0QN_h0GWJQ6&ust=1524549990576956
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ2enC3c_aAhWC2CwKHTI1BW8QjRx6BAgAEAU&url=http://balancedbodyahc.com/heart-month/&psig=AOvVaw3TuDkkOaEid0QN_h0GWJQ6&ust=1524549990576956
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ2enC3c_aAhWC2CwKHTI1BW8QjRx6BAgAEAU&url=http://balancedbodyahc.com/heart-month/&psig=AOvVaw3TuDkkOaEid0QN_h0GWJQ6&ust=1524549990576956
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ2enC3c_aAhWC2CwKHTI1BW8QjRx6BAgAEAU&url=http://balancedbodyahc.com/heart-month/&psig=AOvVaw3TuDkkOaEid0QN_h0GWJQ6&ust=1524549990576956
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ2enC3c_aAhWC2CwKHTI1BW8QjRx6BAgAEAU&url=http://balancedbodyahc.com/heart-month/&psig=AOvVaw3TuDkkOaEid0QN_h0GWJQ6&ust=1524549990576956
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ2enC3c_aAhWC2CwKHTI1BW8QjRx6BAgAEAU&url=http://balancedbodyahc.com/heart-month/&psig=AOvVaw3TuDkkOaEid0QN_h0GWJQ6&ust=1524549990576956
mailto:annantupa@tetuko.fi
http://www.tetuko.fi/
http://www.facebook.com/

