
 

 
Vantaan lastenliitto ry:n 

Länsimäen koulun kokkikerhon infokirje sekä 

kausisuunnitelma kevät 2023 

 

Heippa kokkikerholainen sekä kerholaisen huoltajat! 

Olen Nadja ja toimin kerhonohjaajana Länsimäen koulun kokkikerhossa. Kiva päästä 
aloittamaan uusi kausi teidän kanssanne! 

Kerhoa pidetään kahdessa eri ryhmässä. Toinen ryhmä kokoontuu tiistai-iltaisin ja toinen 
torstaisin. Tavataan ensimmäisellä kerhokerralla koulujen pääoville eli A-ovilla.  

Kokkikerhon tavoitteena on oppia yhdessä tekemään helppoja ja herkullisia ruokia sekä 
leivonnaisia, mutta ennen kaikkea pitää hauskaa! Kerhossa opimme ryhmätyöskentelyä, 
sekä sitä miten keittiössä toimitaan turvallisesti. Jokaisella kerhokerralla kokkailemme 

yhdessä, maistelemme herkullisia aikaansaannoksiamme sekä siivoamme keittiön. Kerhoon 
voi halutessaan ottaa mukaan oman essun sekä eväsrasian.  

Kerhoon on suunniteltu kausisuunnitelma, mutta kautta tullaan suunnittelemaan myös 
yhdessä lasten kanssa   

Mikäli herää kysyttävää, minut tavoittaa puhelimitse numerosta 050-4994967 tai 
sähköpostitse nadja.tajakka@hotmail.com. Alta löytyy vielä kerhon tarkemmat ajat sekä 

kausisuunnitelma.   

Lämpimästi tervetuloa kerhoon!  

Terveisin Nadja 

 

Aika: Tiistain ryhmä 24.1.-9.5.2023, klo 17 -18.30 

Torstain ryhmä 26.1. - 11.5.2023, klo 17 –18.30 

Koulujen loma-aikoina sekä arkipyhinä kerhoa ei pidetä. 

Paikka: Länsimäen koulun kotitalousluokka 



Kerho-ohjaaja: Nadja 
 

Ohjaajan tavoittaa sähköpostitse nadja.tajakka@.com tai numerosta 050-4994967. 
Ilmoitattehan, jos joku kerhokerroista jää välistä. 
 

Kauden ohjelma 

1. Kerhokerta ti 24.1. ja to 26.1 
- Mansikka-banaani smoothie 
2. Kerhokerta ti 31.1. ja to 2.2.  
- Letut 
3. Kerhokerta ti 7.2. ja to 9.2. 
- Toiveruoka 
4. Kerhokerta ti 14.2. ja to 16.2. 
- Sydänpullat 
5. Kerhokerta ti 21.2. ja to 23.2. 
- Talviloma, kerhoa ei ole 
6. Kerhokerta ti 28.2. ja to 2.3. 
- Kanapastasalaatti 
7. Kerhokerta ti 7.3 ja 9.3. 
- Jauhelihakierteet  
8. Kerhokerta ti 14.3. ja to 16.3. 
- Toiveruoka 
9. Kerhokerta ti 21.3. ja to 23.3. 
- Porkkanapeltileipä 
10. Kerhokerta ti 28.3. ja 30.3.  
- Kääretorttu 
11. Kerhokerta ti 4.4. ja to 6.4. 
- Kinderpiirakka 
12. Kerhokerta ti 11.4 ja to 13.4.  
- Toiveruoka 
13. Kerhokerta ti 18.4. ja to 20.4.  
- Hampurilaiset itsetehdyillä jauhelihapihveillä 
14. Kerhokerta ti 25.4. ja to 27.4. 
- Pavlova 
15. Kerhokerta ti 2.5. ja to 3.3.   
- Donitsit 
16. Kerhokerta ti 9.5. ja to 11.5. 
- Toiveruoka 

 



 


