KASVATUSTYÖN
UUTISKIRJE kevät 2021
Tulethan toimintoihin terveenä. Noudatamme
kaikessa toiminnassa hygienia- ja
turvaväliohjeita sekä tiloille asetettuja
osallistumismäärärajoituksia. Reagoimme
muutoksiin Koronatilanteen muuttuessa.
Seuraa tiedotusta somessa ja nettisivuilla.

PERHEKERHOT
Kerhot ovat avoimia kohtaamispaikkoja
pienten lasten perheille ja kotona
työskenteleville perhepäivähoitajille.
Perhekerhoissa opitaan ja välitetään kristillistä
perinnettä sekä tuetaan perheitä arjen
keskellä. Jokaiseen kerhoon kuuluu myös
hartaushetki ja välipalatuokio.

LAPSET JA LAPSIPERHEET
TUKEA JA APUA LAPSIPERHEEN
ARKEEN
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.

Kaura-aho, Repokankaantie 35
ke klo 9.30 – 11.30
Harjuranta, Kentänpäänkuja 3
klo 9.00 – 11.00 seuraavasti:
3.2./ 17.2. / 3.3. / 17.3. / 14.4. / 28.4. / 12.5.

Pääkirkko, Savontie 1
ke klo 17.30 – 19.00
Könönpelto, Atolantie 1
to klo 17.30 – 19.00 seuraavasti:
21.1. / 4.2. / 18.2. / 4.3. / 18.3. / 1.4. / 15.4. /
20.5.

Kuoppakankaan seurakuntakeskus,
Kuoppakankaantie 11
pe klo 9.30 – 11.30

PYHÄKOULU
Tervetuloa Haukankujan
kerhotilalle, Haukankuja
1 sunnuntaisin 24.1.
alkaen klo 16.00 – 17.00.

TOIMINTA KUOPPAKANKAAN
SEURAKUNTAKESKUS,
Kuoppakankaankatu 11

ILOA ja
AJATELTAVAA 3-8
VUOTIAILLE
Lastenkirkko.fi

Liiku ja leiki illat
maanantaisin klo
17.30 – 19.00.
Tervetuloa viettämään
yhteistä aikaa
touhuten, liikkuen ja
hiljentyen.

Naperoryhmä
torstaisin klo 9.3011.30. Kerho on
tarkoitettu 0-2 vuotiaille
ja heidän
vanhemmilleen.

LAPSIPARKKI
KOKOONTUU
torstaisin
klo 16.00 – 19.00
seuraavasti:
14.1. / 28.1. / 11.2. /
25.2. / 25.3. / 8.4. /
22.4. / 6.5.

Lapsiparkkiin otetaan alle kouluikäisiä,
yli 3 vuotiaita lapsia. Lapsiparkki on mukavaa
yhteistä tekemistä. Lapsille kerhotossut ja
muut tarpeelliset asiat mukaan. Parkki on
maksuton. Mukaan mahtuu 8 lasta.
HUOM! Jokaiseen kertaan ilmoittaudutaan
tekstiviestillä ennakkoon edellisenä päivänä
klo 16.00 mennessä p. 040-7490 192.
Vahvistamme tulleet ilmoittautumiset.
Vapaita paikkoja voi tiedustella vielä samana
päivänä klo 12.00 mennessä.

Tulethan toimintoihin terveenä.
Aikuisille vahva suositus maskin käytöstä.

varkauden seurakunnan kasvatustyö

KOTISIVUT – varkaudenseurakunta.fi

TYTÖT JA POJAT
TOIMINTA KUOPPAKANKAAN
SEURAKUNTAKESKUS,
Kuoppakankaankatu 11

Kuoppiksen
oma OLKKARI
1-3 lk tytöille
ja pojille
tiistaisin klo
14.00-16.00
Oleilua, pientä
puuhailua
yhdessä oloa sekä pieni välipala. Läsnä aina
kaksi aikuista työntekijää. Mukaan mahtuu 10
hlöä kerralla. Tule mukaan! Lisätietoja Urpo p.
0400 428 673 tai Paula p. 040 501 4950

HIIPPAKUNTALEIRI
kerho
10-14 vuotiaille
alkaa to 18.3.
klo 17.-18.30
Hiippakuntaleiri POLKU pidetään kesä –
heinäkuun vaihteessa maan kuululla
Partaharjulla, Pieksämäellä telttaleirinä 30.6.5.7. Kuopion ja Mikkelin hiippakunnat
järjestävät huimaa ohjelmaa, josta saa
mahtavia muistoja, elämyksiä ja kokemuksia.
Hiippakuntaleirin hinta on n 70 e (60 e
sisarale/hlö) Ilmoittautumiset 15.3.
mennessä tulen.mukaan@evl.fi. Lisätietoja
Urpo Häkkinen p. 0400 428 673.
Hiippakuntaleiri kerho kokoontuu parin
viikon välein tutustuen toisiinsa,
harjoitellen leiritaitoja ja suunnitellen
tulevaa leiriä.

SÄPÄKERHO
7-12 v. pojille
keskiviikkona
klo 16.30.-17.30.
Ota vaaleapohjaiset
kengät, juomapullo,
oma maila ja lasit, jos on, mukaan. Mailoja ja
suojalaseja, maalivahdin kypärä saatavilla
pelipaikalta. Ohjelmaan sisältyy pelin lisäksi
tarvittaessa taukoja sekä tietysti hartaus.
Mukaan mahtuu sekä aloittelijoita, että jo
pelikokemusta omaavia. Tule iloisella mielellä
pelaamaan! Osallistujatiedot kerätään
pelipaikalla. Lisätietoja Urpolta p. 0400
428 673.

Lasten ja nuorten keskus ry

TOIMINTA KÖNÖNPELLON
SEURAKUNTAKESKUS
Atolantie 1

Köpen oma
OLKKARI
1-3 lk tytöille
ja pojille
tiistaisin klo
12.30-15.00
Oleilua, pientä
puuhailua
yhdessä oloa sekä pieni välipala. Läsnä aina
kaksi aikuista työntekijää. Mukaan mahtuu 10
hlöä kerralla. Tule mukaan! Lisätietoja Sarilta
p. 040 7490 192.

TOIMINTA HAUKANKUJAN
KERHOPISTE

KOULULAISTEN
TALVILOMALEIRIT

Haukankuja 1

Käppärin
oma
OLKKARI
1-3 lk tytöille
ja pojille
tiistaisin klo
14.00-16.00
Oleilua, pientä puuhailua yhdessä oloa sekä
pieni välipala. Läsnä aina kaksi aikuista
työntekijää. Mukaan mahtuu 10 hlöä kerralla.
Tule mukaan! Lisätietoja Paulalta p. 040 501
4950.

7-8 v ajalla 8.-9.3.
9-10 v ajalla 9.-10.3.
11-14 v ajalla 10.-12.3.
Puurtilan srk-kodilla
Hinta:
7-10 v 20 e (25 e)
11-14 v 35 e (45e)
leirikohtainen sisarale -50 %. (suluissa hinta
muilta, kun Varkauden seurakunnan jäseniltä,
ei sisaralea) Hintaa sis. majoitus, ruuat,
ohjelma, vakuutus. Leirille voidaan ottaa
mukaan 15 leiriläistä/leiri.
Ilmoittautuminen viim. ke 18.2. mennessä
sähköpostilla: tulen.mukaan@evl.fi. Lisätietoja
leiristä Urpolta p. 0400 428 673.

Tulossa tapahtumia:
ISÄ-LAPSI PILKKIPÄIVÄ
Puurtilan srk- kodilla
la 27.2. klo 10-14
Tapahtuma järjestetään jäiden ollessa riittävän
vahvat, seuraa nettiä. Ohjelmassa yhteinen
aloitus ja päätös. Pilkkimistä, lumikenkäilyä,
lämmintä keittoa, kaffia/mehua ja yhteistä
oloa väljästi.
Ota omat pilkkivehkeet mukaan (toukkia
saatavilla), makkaranpaistomahdollisuus
(ota omat), tapahtumasta vapoja, niille joilla
ei ole. Osallistumishinta 7e aik / 3e lapsi.
Ilmoittautuminen allergioineen 22.2.
mennessä tulen.mukaan@evl.fi. Lisätietoja
Urpo Häkkinen p. 0400 428 673.

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

HOHTOKEILAUSTA Kummin kanssa
pe 26.3. klo 18-20. Hinta 10 e aik /5 e lapsi.
Sisältyy kengät, rata, virvokkeet,
herkkutarjoilu, oheisohjelma.
Ilmoittautuminen 17.3. mennessä:
urpo.hakkinen@evl.fi
Max os. määrä Avi:n ohjeistuksen mukainen.
Lisätietoja Urpo Häkkinen p. 0400 428 673.

Avi on antanut ennakko-odotusten mukaisen
määräyksen kokoontumisrajoituksista.
Korona rajoitukset ovat edelleen
välttämättömiä epidemiatilanteen
rauhoittamiseksi ja ne ovat toistaisiksi
voimassa 22.2.2021 saakka.

Tulethan siis toimintoihin terveenä.
Nuorille ja aikuisille vahva suositus maskin
käytöstä.

ARKIPYHISLEIRI
11-14 v
23.-25.4.
Leirille voidaan
ottaa mukaan 15
leiriläistä. Leirin
hinta: 30e (40e.) Leirikohtainen sisarale -50%
(suluissa hinta muilta, kun Varkauden
seurakunnan jäseniltä, ei sisaralennusta)
Hintaan sisältyy majoitus, ruuat, ohjelma ja
vakuutus. Ilmoittautuminen ke 9.4
mennessä: tulen.mukaan@evl.fi. Lisätietoja
Urpo Häkkinen 0400 428673
YRJÖNPÄIVÄN MESSU tytöille ja pojille
25.4.klo 10 Varkauden pääkirkossa.
Tarkista läsnäolomahdollisuus
nettisivuiltamme lähempänä ajankohtaa.
Ohjelma myös striimataan ja on katsottavissa
kotona. Lisätietoja Urpo Häkkinen p. 0400
428 673.

RIPPIKOULUSUNNUNTAITA 24.1.
Sunnuntaina emme tule kirkkoon vaan ohessa
on linkki rippikoulusunnuntain
jumalanpalvelukseen, jonka rippikoululaiset
katsovat perheineen kotona. Se on kaikille
katsottavissa YouTubessa (Varkauden
seurakunta) sunnuntaiaamuna 24.1. klo 9.45
ja siitä eteenpäin. Se jaetaan myös Varkauden
seurakunnan facebookissa klo 10.
https://youtu.be/ySWtIuQ6Mps

NUORET
TOIMINTA KANGASLAMMILLA
KAPPELIN KERHOTILOISSA,
Asematie 1

Nuorten ilta keskiviikkoisin klo 16.0018.00. Lisätietoja Tarjalta p. 040 718 5333.

RIPPIKOULUT
Poikkeusolojen vuoksi
olemme joutuneet
siirtämään kesän 2021
rippikoulujen
aloitusjakson
tapaamisia.
Tämän hetkinen
suunnitelma on, että pyrimme järjestämään
ryhmien omia tapaamisia pienemissä
ryhmissä. Ryhmien omat opettajat laittavat
viestiä tapaamisista.

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

TOIMINTA KUOPPAKANKAAN
SEURAKUNTAKESKUS,
Kuoppakankaankatu 11

Superliikunta kutsuu
mukaan lauantaisin somessa –
liikelauantai.

Nuorten ilta tiistaisin klo
18.00 – 20.00. Lisätietoja
Tuijalta p. 040 524 3330

Nuorten Gospelkuoro. Lisätietoja Marilta
p. 040 578 5218

Nuorten Ilpo –
avointen ovien
toimintaa
yläkoulu ikäisille
ja sitä
vanhemmille
torstaisin klo
14.00 – 17.00.
Kerran kuussa Ilpo tarjoaa nuorille
lämpimän ruuan klo 16 seuraavasti: 28.1. /
25.2. / 25.3. / 29.4 ja 27.5.

Ankkurimessu ja nuorten
kohtaamispaikka sunnuntaisin klo 18.00 20.00 seuraavasti: 21.2. / 21.3. / 18.4. ja 16.5.

Ennakkotietona ohjaajahaku kesän
ohjaajatehtäviin ajalla 1.-11.4.2021.

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

Linkkejä nuorille:
ripari.fi
po1nt.fi

nuortenideat.fi
nuortenelama.fi

OHJAAJAKURSSIT
Ohjaajakurssi OHKU 2
Ryhmä A (5.-6.2.)
Ryhmä B (6.-7.2.)
Hinta 15 e. Ilmoittautuminen ke 27.1.
mennessä kotisivujen kautta. Max 13 ryhmä.
Lisätietoja Tarja Natunen p. 040 718 5333.
Jatkisten hartauskoulutus 21.2. Kuoppis tai
pääkirkko. Ilmoittautuminen 8.2. mennessä
kotisivujen kautta. Lisätietoja Tiina
Taavitsainen p. 040 556 8506.

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

Avustaja- ja yövalvojakoulutus 20.3.
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella klo
10.-15.00. Ilmoittautuminen 1.3. mennessä
kotisivujen kautta. Lisätietoja Tarja Natunen
p. 040 718 5333.
Ohjaajakurssi OHKU 3 ajalla 9.-11.4.
Lisätietoja lähempänä ajankohtaa.
Ilmoittautumiset aina noin 2 viikkoa ennen
tapahtumaa varkaudenseurakunta.fi

Työntekijä
esittelyssä: Vuoden
alussa saimme
tiimiimme
nuorisotyönohjaaja
Jennin, jonka
vastuualueena on
oppilaitostyö.

