KASVATUSTYÖN
UUTISKIRJE KESÄ 2021

LAPSET JA LAPSIPERHEET

ILMOITTAUTUMINEN PÄIVÄKERHOON
SYKSY 21 - ajalla 12.4-15.6.
Päiväkerhoryhmiin voivat ilmoittautua 2-5
vuotta täyttäneet lapset. 3-5 v. lasten ryhmät
kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. Kaksi
vuotta täyttäneet voivat ilmoittautua
ryhmään, joka kokoontuu kerran viikossa
kahden tunnin ajan. Päiväkerhot ovat
maksuttomia. Ilmoittautua voi kerhossa tai
sähköisesti Varkauden seurakunnan
kotisivuilla.

HUOLTAJA, HUOKAISE HETKI.
APUA ARKEEN

Päiväkerhot ja perhekerhot ovat kesätaolla.
Säännöllinen toiminta jatkuu viikolla 33.

Tulethan toimintoihin terveenä. Noudatamme
kaikessa toiminnassa hygienia- ja
turvaväliohjeita sekä tiloille asetettuja
osallistumismäärärajoituksia. Reagoimme
muutoksiin Koronatilanteen muuttuessa.
Seuraa tiedotusta somessa ja nettisivuilla.

Seurakunnan
lastenohjaajat
tarjoavat
lastenhoitoapua
maksutta.
Lastenohjaajat voivat
käydä lasten kanssa
ulkona tai ottaa
lapsia mukaan
leikkimään seurakunnan tiloihin, kun
vanhemmilla on tarve hoitaa asioita tai saada
hetki omaa aikaa. Hoitoapua tarjoamalla
haluamme kannustaa vanhempia
huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja
helpottaa arjen sankareiden, vanhempien,
tehtävistä suoriutumista.
Aikoja voi varata aamu- tai iltapäivisin
puoleksitoista (1,5) tunniksi kerrallaan
sopimuksen ja tarpeen mukaan. Näin koronaaikana olemme tarkkoja siitä, että
työntekijämme eivät työskentele yskäisinä tai
nuhaisina. Edellytämme siksi, että myöskin
hoitoon tulevat lapset ovat terveinä. Soita ja
sovi tarkemmin Paula Bomanin kanssa p. 040
501 4950.

1-2 LUOKKALAISTEN PERHEET
Varkauden seurakunta järjestää kesäkerhon
ajalla 7.-24.6.2021 arkipäivinä klo 9-15.
Könönpellon seurakuntakeskuksella,
Atolantie 1. Lisätietoja ja vapaita paikkoja voi
tiedustella Paula Boman 040 5014950,
paula.boman@evl.fi

PUISTOKERHO
Lintulankujan leikkikenttä to 3.6. klo 9.00 11.00. sekä Kuoppakankaan liikennepuistossa
keskiviikkoisin ajalla 5.5 – 28.7. klo 10.0012.00. Puistokerhot ovat avointa maksutonta
toimintaa lapsiperheille ja hoitajille
lapsiryhmineen.
VEKARA-VARKAUS PÄIVÄ
16.6. klo 10 ja 11.30 juhlimme kirkonrotan
syntymäpäiviä Pääkirkolla, Ohjelmassa laulua,
synttäri tarjoilua ja askartelu. Tervetuloa
juhlimaan koko perhe kirkonrotan synttäreitä.

Lapsityön työtiimi vahvistuu kahdella uudella lastenohjaajalla kesän aikana.
Tervetuloa Heidi ja Tiina.

KASVATUSTYÖN
UUTISKIRJE KESÄ 2021
KESÄKAHVILA
28.7. ja 4.8. Kuoppakankaan
seurakuntakeskus. Kesäkahvila on avointa
maksutonta toimintaa lapsiperheille ja
hoitajille lapsiryhmineen liikkuen ja leikkien.
Myytävänä puffetissa pientä syömistä.
PERHERETKI
29.7. Lisätietoja kesäkuun lopussa
www.varkaudenseurakunta.fi

Tulethan toimintoihin terveenä.
Aikuisille vahva suositus maskin käytöstä.

varkauden seurakunnan kasvatustyö
KOTISIVUT – varkaudenseurakunta.fi

PERHELEIRI
6.-8.8. Puurtilan seurakuntakodilla. Lisätietoja
kesäkuun lopussa
www.varkaudenseurakunta.fi
PERHEPÄIVÄ
11.8. Puurtilan seurakuntakodilla klo 10.0014.00 Tervetuloa lapsiperheet viettämään
rentouttava päivä, vapaana kotitöistä.
Päivässä mahdollista ruokailla edulliseen
hintaan aikuiset 3,50 e lapset 1,50 e.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 4.8. mennessä
Paulalle 040 5014 950

ILOA ja
AJATELTAVAA 3-8
VUOTIAILLE
Lastenkirkko.fi

TYTÖT JA POJAT
KANOOTTIRETKI
15.-17.6. Majavareitti Virtasalmi, 12-15 v.
tytöille ja pojille. Majoittuminen teltassa.
Ruuat valmistetaan retkikeittimellä.
Melontakokemus suotavaa. Mukaan max. 10
hlöä. Reitin varrella aivan ihanat maisemat,
mutta myös muutama vuolas virtapaikka.
Hinta 50e, sisältää kanootit, veneilyliivit,
opastuksen, ruuat ja vakuutukset.
Ilmoittautuminen 3.6. mennessä,
kanoottiretkeläisten vanhempainilta to 10.6.
klo 17.-18.30. Lisätietoja Urpo Häkkinen
0400 428 673.
KOULUIKÄISTEN (11-14 v)
TOIMINTAPÄIVÄT
30.6. ja 7.7. KLO 10-13 Kuoppakankaan srkkeskuksella. Toimintaa monin tavoin mm.
lautapelejä, nikkarointia, sählyä ja välipalaa
itse tehtynä. Ilmoittautuminen aina ed. viikon
keskiviikkona (23.6. ja 30.6.). Lisätietoja
Urpo Häkkinen 0400 428 673.

KASVATUSTYÖN
UUTISKIRJE KESÄ 2021
EVÄSRETKET PYÖRÄILLEN
11- 14 v. tytöt/pojat to 1.7. klo 10 – n 14
Honkapirtille (6 km keskustasta) 8.7. Kiviselle
klo 10 – n 15-16 (16 km keskustasta).
Ilmoittautuminen aina ed. viikon
keskiviikkona (23.6. ja 30.6.). Retki info
ilmoittautuneille. Lisätietoja Urpo Häkkinen
0400 428 673.

KOULULAISTEN KESÄKUUN
KESÄLOMALEIRIT – TÄYNNÄ!

ÄITIEN JA TYTTÄRIEN ILTA 8.9. Puurtilan
seurakuntakodilla sekä ISIEN JA LASTEN
KANOOTTIRETKI 18.9. Honkapirtti Hanhenkaula. Lisätietoja seuraavassa
kotiviestissä sekä elokuun lopussa kotisivuilla.

RIPPIKOULUT

Ilmoittautumiset tytöt ja pojat
tapahtumiin:
www.varkaudenseurakunta.fi/tulemukaan/tytot-ja-pojat-11-14v/tapahtumat/ilmoittautuminen-tytot-ja-pojat11-14-v tai sähköpostilla: tule.mukaan@evl.fi.
Ilmoittautuessa tulee mainita osallistujan nimi,
ikä, ruoka-aine allergiat, uimataito, saako
osallistujaa kuvata ja kuvia käyttää
seurakunnan toimintaesitteissä tai lehdessä /
sivuilla, yhteystiedot vanhemmille puh nro, sp
osoite, postiosoite. Retki- ja leiritiedotteet
lähetetään pääosin sähköisenä, mutta joskus
netti pätkii ja oikeaa osoitettakin tarvitsee.

Tämän hetkinen
suunnitelma on, että
pyrimme järjestämään
leirijakson pienemissä ryhmissä.

Lasten ja nuorten keskus ry

Ttila – Ttila.fi
LIVE-lähetys YOUTUBESSA tiistaisin klo 16
11-14 v tytöille ja pojille

Koululaisten kesänleirit Puurtilan srk-kodilla
täyttyivät nopeasti huhtikuussa. Leirille
voitiin ottaa mukaan 15 leiriläistä. Lisätietoja
Paula Boman 040 5014950 tai Urpo
Häkkinen 0400 428673

Rippikoulukesä 2021
käynnistyy
suunnitelmien
mukaisesti.

Ryhmäkuva otetaan leirillä ja jaetaan kaikille
todistuksen välissä konfirmaatiossa. Kuva on
nuorelle maksuton. Rajoitukset vaikuttavat
myös siihen, montako vierasta kukin nuori voi
kutsua konfirmaatio kirkkoon. Alkukesän
ryhmille ohje on 6-8 vierasta. Kaikki
tilaisuudet striimataan kotona seurattavaksi.
Avi on antanut määräyksen
kokoontumisrajoituksista.
Korona rajoitukset ovat edelleen
välttämättömiä epidemiatilanteen
rauhoittamiseksi ja ne ovat toistaisiksi
voimassa 17.6.2021 saakka.

Rippikouluvuoden 2021 päätöstapahtuma
15.8. klo 16 Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella. Riparimuistoja ja illan
päättää Ankkurimessu klo 18.

KASVATUSTYÖN
UUTISKIRJE KESÄ 2021
Tulethan siis toimintoihin terveenä.
Nuorille ja aikuisille vahva suositus maskin
käytöstä.

Nuoria aikuisia kannustetaan itseohjautuvaan
toimintaan. Kerro toiveista ja ideoista
työntekijällemme JENNILLE ja me
mahdollistamme puitteet olla koolla ja
kohdata. Nuortenpajan (nuortenpaja.fi) kanssa
jatketaan yhteistyötä ja olemme mukana
Nuorten talon (nuortentalo.fi) toiminnassa.

NUORET
Linkkejä nuorille:
Superliikunta kutsuu
mukaan somessa!

ripari.fi
po1nt.fi

nuortenideat.fi
nuortenelama.fi

Yhteystiedot: varkaudenseurakunta.fi
Nuorten iltapäivän olohuone KESÄILPO
avointen ovien toimintaa yläkoulu ikäisille ja
sitä vanhemmille kutsuu pelaamaan,
välipalalle, oleskelemaan ja tapaamaan
kavereita torstaisin klo 14-17 seuraavasti:
10.6. / 17.6. / 24.6. / 1.7. / 8.7. / 15.7. / 22.7.
ja 29.7. Tule sinäkin paikalle!
Kesän jälkeen ILPO palaa 5.8. klo 14-17.
Nuorten illat jatkuvat kesän jälkeen 10.8.
tiistaisin klo 18 – 20

Nuorille viestitään some kanavissa: Instagram,
Facebook ja Snapchat. Seuraa ilmoittelua!
varkauden seurakunta
ilpo ystävä
varkaudenseurakunta
varkaudennuorisrk
varkausnuorisrk

Nuorten liikuntasali vuorot jatkuvat kesän
jälkeen tiistaisin 11.8. klo 17-18
Kappelin alueen Nuorten illat jatkuvat
kesän jälkeen 13.8. keskiviikkoisin klo 16-18.

OHJAAJAKURSSIT
Ohjaajakoulutus OHKU 1 pidetään 10.-12.9.
sekä Jatkisten yökoulu 24.-25.9. Lisätietoja
seuraavassa Kotiviestissä sekä elokuun alussa
www.varkaudenseurakunta.fi.
Ilmoittautumiset aina noin 2 viikkoa ennen
tapahtumaa varkaudenseurakunta.fi

Auttamalla toisiamme Suomi on parempi
paikka kaikille. Tutustu vapaaehtoistehtäviin
ja tule mukaan. Vapaaehtoistyö.fi

HYVÄÄ KESÄÄ!
Toivottaa
Kasvatustyön väki

