KASVATUSTYÖN
UUTISKIRJE syyskuu 2020
Tulethan toimintoihin terveenä. Noudatamme
kaikessa toiminnassa hygienia- ja
turvaväliohjeita sekä tiloille asetettuja
osallistumismäärärajoituksia. Reagoimme
muutoksiin Koronatilanteen muuttuessa.
Seuraa tiedotusta somessa ja nettisivuilla.

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.

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.
Kaura-aho, Repokankaantie 35
ke klo 9.30 – 11.30
Pääkirkko, Savontie 1
ke klo 17.30 – 19.00
Könönpelto, Atolantie 1
to klo 17.30 – 19.00 seuraavasti:
27.8. /10.9. / 24.9. alkaen joka viikko
Kuoppakankaan seurakuntakeskus,
Kuoppakankaantie 11
pe klo 9.30 – 11.30

PYHÄKOULU
Tervetuloa Haukankujan
kerhotilalle, Haukankuja 1
sunnuntaisin 6.9. alkaen
klo 16.00 – 17.00.

varkauden seurakunnan kasvatustyö

KOTISIVUT – varkaudenseurakunta.fi
SEURAA ILMOITTELUA!

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.

Liikkakerho
torstaisin
klo 14.00 – 15.00.
Kerho on tarkoitettu
5-8 vuotiaille
lapsille.
Ilmoittautuminen
p, 040 7490 196,
mukaan mahtuu 10 lasta. Mukaan oma
juomapullo, liikuntaan sopivat vaatteet,
sisätossut tai sisäkengät.

Tulossa tapahtumia:
Lautapeli-ilta tiistaina 15.9. klo 17.3019.30 on tarkoitettu alakouluikäisten lasten
perheille. Tule perheen kanssa yhdessä
pelaileman ja tutustumaan erilaisiin peleihin.
Mukaan mahtuu 25 hlöä. Ilmoittautumiset
paula.boman@evl.fi viimeistään ti 8.9.
mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä
mainittava montako perheestänne osallistuu,
lasten iät.

Mikkelinpäivän
enkelikirkko ja
lounas su 4.10. klo 10
Lapsiystävällinen ja
iloinen perhemessu,
jossa rukoilemme,
laulamme ja leikimme yhdessä sekä tietenkin
osallistumme Jumalan perheväen yhteiselle
aterialle, ehtoolliselle.

Lapsenoikeuksien
päivä pe 20.11. klo
17.30-19.00. Ohjelmassa
arpajaiset, buffetti ja
jumppasalissa toimintaa
yhteistyössä Suomen
Unicefin Varkauden
osaston kanssa. Lapsenoikeudet.fi
YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Joulupuuhaa perheille 24.11. klo 17.3019.30. Mukaan mahtuu 25 hlöä.
Ilmoittautumiset paula.boman@evl.fi
viimeistään ti 17.11. mennessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava
montako perheestänne osallistuu, lasten iät ja
ruoka-aineallergiat. Lisätietoja Paula Boman
p. 040 5014950

Adventtikirkko perheille 29.11. klo 15.00

Lasten kauneimmat
joululaulut
7.12. klo 18.00
Pääkirkossa.
Kauneimmatjoululaulut.fi

Lasten joulukirkot klo 10

TYTÖT JA POJAT 11-14 V

ti 8.12. Könönpellon seurakuntakeskus
ke 9.12. Kuoppakankaan seurakuntakeskus
(jouluinen muskari)
ke 9.12. Rauhanyhdistyksen toimitalo

TOIMINTA KUOPPAKANKAAN
SEURAKUNTAKESKUS,
Kuoppakankaankatu 11

Lisäksi lokakuussa juhlimme 4 v täyttäviä
sekä marraskuussa täyskymppejä. Kaikille
seurakuntamme synttärisankareille lähetetään
erillinen kutsu juhlaan.

TOIMINTA PERHEENTALO,
Kauppakatu 32

LAPSIPARKKI KOKOONTUU
torstaisin klo 16.00 – 19.00 seuraavasti:
3.9. / 17.9. / 29.10. / 12.11. / 26.11. ja 10.12.
Lapsiparkkiin otetaan alle kouluikäisiä,
yli 2 vuotiaita lapsia. Lapsiparkki on mukavaa
yhteistä tekemistä. Lapsille kerhotossut ja
muut tarpeelliset asiat mukaan. Parkki on
maksuton. Mukaan mahtuu 10 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.

ALPO avointen ovien
toimintaa
10-14 v tytöille ja
pojille
tiistaisin klo 14.00-16.00
Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella,
Kuoppakankaankatu 11.
Alpossa voit pelailla, jutella, tehdä läksyjä ja
hiljentyä. Liikuntasali käytössä osan aikaa.
Osallistuja saa välipan ja joskus kokkaillaan
yhdessä. Läsnä aina kaksi aikuista työntekijää.
Mukaan mahtuu 10 hlöä kerralla. Tule
mukaan!

Tulossa tapahtumia:
Hiippakuntaleiri Polku kesällä 2021
Partaharjulla. Leirivalmistelut käynnissä,
ryhmän kokoaminen alkaa tammikuussa
2021. Suunnattu tytöille ja pojille 10-14 v.
Ennakkotietona;

Kansainvälinen Julso leiri Tanskaan
kesällä 2022. Suunnattu tytöille ja pojille
12-14 v. Seuraa ilmoittelua, leirille
valmistautuminen alkaa syksyllä 2021.

Yö kirkossa –tapahtuma 21.-22.11.
Koe unohtumaton kokemus, tutustu
kotikirkkoon iltahämyssä, näe kauniita unia
makuupussissa ja herää pirteänä aamun
messuun. Ohjelmassa ohjelmaa, seikkailua,
hyvää ruokaa, hauskaa seuraa. Hinta 10 e
/hlö. Ilmoittautuminen allergia ja
yhteystietoineen viim. 6.11. mennessä:
urpo.hakkinen@evl.fi.

NUORET
TOIMINTA KANGASLAMMILLA
KAPPELIN KERHOTILOISSA,
Asematie 1

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

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

TOIMINTA KUOPPAKANKAAN
SEURAKUNTAKESKUS,
Kuoppakankaankatu 11

RIPPIKOULUT

Superliikuntaa Liikunta
innostajien ohjaama avoin
liikuntailta maanantaisin klo
16.00-17.00.

Kesän poikkeusolojen vuoksi jouduimme
siirtämään kesän rippikoulut pidettäväksi
loppukesästä ja myöhemmin syksyllä.
Ryhmien 3 ja 4 leirit pidettiin 2.-7.8.
Ruusuhovissa ja 5 päiväkouluna
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella.
Tämän hetkinen suunnitelma on, että loput
kesän 2020 rippikoulut pidetään seuraavasti:
ryhmät 6 ja 8 Ruusuhovissa sekä ryhmät 7 ja 9
Partaharjulla 11.-16.10.2020.

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

Nuorten Gospelkuoro keskiviikkoisin klo
Vuoden 2021
rippikouluikäisille
seurakunnan jäsenille
lähetetään infokirje
kotiin viikolla 39.
Lisäksi järjestetään
infoilta huoltajille 8.10.
Löydät kotisivuilta
lähempänä ilmoittautumisajankohtaa
Rippikouluinfoa. Ilmoittautuminen on avoinna
12.-25.10.2020 ko. sivuilla ja tapahtuu
sähköisesti.

16.00 – 17.00. Lisätietoja Marilta p. 040 578
5218

VSRKgaming STRIIMI Twichissä
noin joka toinen keskiviikko klo 16.00 –
18.00. (seuraavasti: 16.9. / 23.9. / 7.10. / 21.10. / 4.11. /
18.11. / 2.12. / 16.12.)

Urpon sähly keskiviikkoisin klo 16.3017.30. Lisätietoja Urpolta p. 0400 428 673.

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: 24.9. /
29.10 / 26.11.

Ankkurimessu ja nuorten
kohtaamispaikka sunnuntaisin klo 18.00 20.00 seuraavasti: 16.8. / 20.9. / 18.10. sekä
15.11.

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

Kasvatuksen väkeä - Liikkuva seurakunta jumppahetki työkokouksessa.

Tulossa:
Ohjaajakurssit
OHKU 1 Partaharjulla 27.-29.11.
Ilmoittautuminen leireille noin kaksi-kolme
viikkoa ennen leiriä.

Nuorten joulu 17.12. klo 14 alkaen
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella.
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

Työntekijä esittelyssä: Tuija, joka
työskentelee nuorisotyössä uutena
nuorisotyönohjaajana tänä syksynä.

