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Klikkasit juuri auki kaikkien aikojen
ensimmäisen Varkauden seurakunnan
kasvatustyön sähköisen uutiskirjeen.
Tavoitteenamme on kausittain kertoa kirjeen
kautta ajankohtaisia kuulumisia ja tulevia
tapahtumia, joihin odotamme teitä mukan.
Poimi se mikä sinua ja perhettäsi kiinnostaa,
tutki lisätietoja kotisivuilta, tule mukaan osallistu ja käytyäsi anna palautetta. Näin
vuorovaikutteisesti me voimme kehittyä ja olla
seurakuntana yhteisellä asialla - lasten, nuorten
ja perheiden parhaaksi.
Hiljattain nuorilta kysyttiin mikä toiminnassa
ilahduttaa ja mitä haluaisit kehitettävän. Eipä
meitä yllättänyt, että toimitiloihin tullaan
seuran ja tarjoilu vuoksi. On kivaa porukkaa
ympärillä ja nälkä siirtyy välipalalla. Toki
tekemisiä ja ajatusten vaihtoakin arvostetaan.
Kehittämisehdotuksena nuoret nostivat
toimntavarusteiden päivittämisen ja tilojen
siisteyden. Tärkeitä viihtyvyyteen vaikuttavia
juttuja.

Kiitos tästä päivästä, Jumala.
Olethan läsnä. Anna meille iloa
ja riemua, ystävyyttä ja hyvää
mieltä, siunaa meitä. Aamen.

Kivat puitteet ja toisen arvostava huomioiminen
luovat viihtyvyyttä ja edistävät hyvinvointia yhtälailla kerran poikkeavalle, vakikävijälle kuin
työntekijällekin. Me tehdään tätä yhdessä.
Kiitos, kun olet siinä mukana!
Kohtaamisiin!
Tiina Taavitsainen
Johtava kasvatustyön viranhaltija

Tilaa uutiskirje:
sähköpostilla: tulen.mukaan@evl.fi
(Uutiskirje/kesä ilmestyy toukokuussa)

ALLE KOULUIKÄISET

3. sukupolvi samasta perheestä kerhossa
On perheitä joiden kanssa teemme yhteistä
matkaa lyhyen aikaa, joidenkin perheiden kanssa
vuosia.
Jokaisen viikon varrelle mahtuu monta ihanaa
kohtaamista. Pienimmät perhekerholaiset ovat
vasta muutaman viikon ikäisiä ja vanhimmat ovat
olleet eläkkeellä jo vuosia. Kun lapset sitten
siirtyvät kerhosta eskariin ja kouluun, onneksi on
liiku- ja leiki-iltoja, leirejä, nuotioiltoja ja
erinlaisia tapahtumia.
Oli ihana nähdä pienen ja isompienkin riemu,
kun päästiin taas kerhoon. Kylläpä varsinkin
aivat pienimmät olivat kasvaneet joulutauon
aikana hurjasti ja on opittu monen monta uutta
taitoa!

Lastenohjaajat tekevät kotikäyntejä ja auttavat lasten hoidossa.
Yksi kotikäynti on kestoltaa 2-3 tuntia ja ne ovat aamu- tai
iltapäivisin sopimuksen ja tarpeen mukaan. Kotikäynti pyyntö
sähköpostilla: tulen.mukaan@evl.fi tai tekstiviestillä Paulalle
p. 040 501 4950. Kerro avun tarve ja lasten määrä ja iät.

Jokainen kohtaaminen jättää jäljen. Tule sinäkin
kohdatuksi ja tule kohtaamaan. Lämpimästi
tervetuloa mukaan toimintaan!
Jonna Tuovinen , lastenohjaaja

Yhteydenoton myötä saat tietoa vapaina olevista kotikäyntiajoista
ja käyntiin liittyvistä käytännönasioista.

iloa ja
ajateltavaa
3-8-vuotiaille
Lastenkirkko.fi

KUOPPAKANKAAN SEURAKUNTAKESKUKSELLA
VAUVARYHMÄ
Ma klo 13.30 - 15.30. Ryhmä on tarkoitettu kaikille alle 1 vuotiaille
vauvoille ja heidän vanhemmilleen.

TAAPERORYHMÄ
To klo 9.30 - 12.00. Ryhmä on tarjoitettu 1-2 vuotiaille taaperoille
ja heidän vanhemmilleen.

LIIKKAKERHO
To klo 14.00 - 15.00 5-8 vuotiaille lapsille. Mukaan oma
juomapullo, liikuntaan sopivat vaatteet, sisätossut tai sisäkengät.

LIIKU ja LEIKI ILLAT perheille
To klo 17.30 - 19.00 seuraavasti: 16.1, 30.1, 13.2, 27.2,
12.3, 26.3, 9.4, 23.4. ja 7.5.
Yhteistä aikaa touhuten. liikkuen ja hiljentyen.

YHTEISVASTUU -tapahtuma perheille
la 15.2. klo 10.00 - 12.00 Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella. Herkkukahvila, makkaragrilli,
arpoja, ohjelmaa ja toimintapisteitä sisällä ja ulkona.
Myytävänä vanhoja kerhokalusteita ja -tavaraa
kotikäyttöön ja leikkeihin. Tervetuloa!

LAPSIPARKKI perheentalolla
to klo 16.00 - 19.00 seuraavasti: 23.1, 6.2, 20.2, 19.3, 2.4, 16.4. ja
30.4. Lapsiparkissa hoitopaikka hetkeksi silloin, kun tarvitset
aikaa itselle esim. asioiden hoitoon. Lapsiparkkiin otetaan alle
kouluikäisiä yli 2 vuotiaita lapsia. Parkki on maksuton.
HUOM! Jokaiseen kertaan ilmoittaudutaan tekstiviestillä
ennakkoon edellisenä päivänä klo 16 mennessä p. 040 7183 951.
Vapaita paikkoja voi tiedustella samana päivänä klo 12
mennessä. Vahvistamme tekstiviestillä tulleet ilmoittautumiset.

POIMINTOJA TAPAHTUMAKALENTERISTa:
28.1. Päivähoitajien ilta
23.2. Laskiaisunnuntain perhemessu
2.-3.3. Hiihtolomaleirit 7-10 v
16.3. ja 6.4. Nuotioillat perheille
11/12.5. Kouluun lähtevien siunaus
18.5. Perheiden kevät häppeningit

Lisätietoa toiminnoista tarkemmin kotivuilla:
Varkaudenseurakunta.fi/Lapsiperheille ja lapsille 0-14 v

KOULUIKÄISET
ALPO
tiistaisin klo 14.00-16.00 Kuoppakankaan seurakuntakeskus
Avointen ovien toiminta 4-6 lk tytöille ja pojille. Alpossa
mahdollisuus rauhoittua koulupäivän jälkeen läksyjen
tekoon ja yhdessä puuhaamiseen. Tarjotaan välipala ja
joskus myös kokkaillaan, pelataan erilaisia pelejä
kerhohuoneessa ja liikuntasalissa. Yhteystiedot kotiin
kerätään lomakkeella, jonka saa vetäjältä. Lisätietoja
Urpolta p. 0400 428 673.

KAMU -kerho
Kangaslammin kirkon kerhotiloissa alakouluikäisille tytöille
ja pojille keskiviikkoisin klo 17.00 - 18.00 . Tule yksin tai
kaverin kanssa. Lisätietoja Tarjalta p. 040 718 5333.

KANOOTTIRETKI KERHO STARTTAA
To 19.3. klo 16.00-17.30 Kuoppakaankaan
seurakuntakeskuksella, kokoontuen joka 2. viikko. Kerhossa
pelataan, leikitään ja visaillaan ja tutustutaan. Luvassa myös
turvallisuus- ja vesillä liikkumistietoutta sekä erä- ja
retkitaitoja harjoittelua kesällä 9.-11.6. pidettävää retkeä
varten.

HIIHTOLOMALEIRI tytöt/pojat 11-14 v
3.-5.3. Puurtilan srk-kodilla. Hinta 35 e Sisarale -50 %
Hinta ei meidän srk-jäsenille 45 e, ei sisaralea.
Ilmoittautuminen 14.2. mennessä.

YÖ KIRKOSSA
11.-12.4. Koe unohtumaton seikkailu ja tutustu
Kuoppakankaan kirkon aarteisiin. Hinta 10 €.
Ilmoittautuminen 2.4. mennessä.

ARKIPYHIS leiri 4- 6 lk tytöt/pojat
24.-26.4. Puurtilan srk-kodilla. Hinta 30 €. Hinta ei
meidän srk-jäsenille 35 e. Ilmoittautuminen 7.4.
mennessä.

ISIEN ja POIKIEN ILTA 14.5.
ÄITIEN ja TYTTÖJEN ILTA 19.5.

Puurtilan srk-kodilla. Ilmoittautuminen n. viikoa ennen
tapahtumaa.

KUMMIN KANSSA YHDESSÄ
UIMAAN la 8.2. klo 11-13 lasten lipun hinnalla.
Ilmoittautuminen 31.1. mennessä.
HOHTOKEILAAMAAN pe 27.3. klo 18.00-20.00. Aik.10 € ja
lapset 5 €. Ilmoittautuminen 13.3. mennessä.

ISIEN ja LASTEN PREMIUM TASON RETKI KALPA:n
otteluun
pe 28.2. klo 17.00.-21.30. Mukaan voi ilmoittautua perheen
miespuolisen aikuisen kanssa. Hinta 35 e aik. ja 20 e lapset,
(toisesta alle 15 v lapsesta 15 e.) Ilmoittaudu 18.2. mennessä.

Live-lähetys YOUTUBESSA
tiistaisin klo 16
Ttila.fi

Yhteistyössä on voimaa!
Seurakunnan nuoristyö tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa
aktiivisesti. Hyvänä esimerkkinä toimii Camera obscura arvoja terveyskasvatus viikko, jonne kutsutaan kaikkia
Varkautelaisia 6. luokan oppilaita opettajineen. Usein
mukana on ollut kuutosia yli kuntarajojen, sillä myös
Joroislaiset ovat saaneet osallistua tapahtumaan, ja tänä
vuonna mukaan saadaan ehkä Heinävetisiä.
Tapahtuman tuojana on YMCA Finland – eli tutummin
Helsingin NAMIKA, taustarahoittajana toimii Veikkaus.
Paikallisina toimijoina jotka kokoavat, ohjaavat, opastavat ja
lopuksi purkavat seikkailun on Ehkäisevän päihdetyön
tiimissäkin toimivat seurakunnan nuorisotyö, kaupungin
Nuorisopalvelut ja Varkauden päihdeklinikka. Yhtenä
toimijatahona ovat tietenkin koulut.

Tapahtuma on järjestetty kahdeksan kertaa aikaisemmin
ja tähän mennessä sen on käynyt läpi reilu 2000 oppilasta,
opettajaa ja kouluavustajaa. Myös vanhemmat ja muut
alan työntekijät ovat saaneet tutustua seikkailuun.
Seikkailun perusidea on vahvistaa nuoren itsetuntoa ja
itsetuntemusta. Toiminnallisesti siihen sisältyy
etukäteistunnit, seikkailu ja purkutunti koulussa. Näin se
ei jää irralliseksi tapahtumaksi vaan muodostaa
kokonaisuuden. Nuori kulkee pimeässä rakennuksessa
huoneesta toisen kuunnellen, katsellen ja pohtien miten
toimin, miten koen, mikä on minulle arvokasta tai
tärkeää. Ja se kannatta kokea. Yhteistyössä on voimaa!
Urpo Häkkinen, nuorisotyönohjaaja

NUORET JA RIPPIKOULU
KUOPPAKANKAAN SEURAKUNTAKESKUKSELLA
NUORTEN ILTA
ohjelmallinen nuorten ilta tiistaisin klo 18.00-20.00
Suunnittelemme nuorten kanssa iltojen ohjelmien ja
hartauksien sisältöjä, joita toteutamme yhdessä.

POIMINTOJA TAPAHTUMAKALENTERISTa:
14.-15.2. Kappelin yö
21.-22.3. Ilpo yö
3.-5.4. Ohjaajakoulutus OHKU 3 ja jatkis
1.-13.4. Ohjaajahaku kesän leireille
9.5. Nuorten kevätretki

ILPO kutsuu sinua mukaan
avointen ovien toimintaa yläkoulu ja 2. asteen nuorille torstaisin
klo 14.00 - 17.00

NUORTEN BÄNDI
torstaisin klo 18.00-20.00 Lisätietoja Elijakselta p. 040 5243 330.

ANKKURIMESSU & NUORTEN KOHTAAMISPAIKKA
sunnuntaisin klo 18.00 alkaen seuraavasti: 16.2. / 15.3.
19.4. ja 17.5.
Messun jälkeen jatkamme iltaa nuorten omalla teehetkellä.
Tule sinäkin mukaan!

Kangaslammin kappelin alueen tapahtumia

Rippikoulu 2020
Rippikoulut ovat käynnistyneet ja jatkuvat ryhmien
omien ohjelmien mukaisesti.
Kurkista ryhmäkohtaiset tiedot kotisivuilta:
varkaudenseurakunta.fi/nuoret ja rippikoulu.
Muissa rippikouluasioissa ole yhteydessä:
johtava kasvatustyön viranhaltija
Tiina Taavitsainen, tiina.taavitsainen@evl.fi tai
puh. 040 5568 506.

Lisätietoa toiminnoista tarkemmin kotivuilla:
Varkaudenseurakunta.fi/Nuoret ja Rippikoulu

VALTSUN SÄHLY
tiistaisin klo 17.00 - 18.00 Kangaslammin liikuntatalolla.
Lisätietoja Valtterilta p. 040 749 0197

NUORTEN ILTA
ohjelmallinen nuorten ilta tiistaisin klo 16.00-18.00
Kangaslammin kirkon kerhotiloissa.

linkkejä nuorille:

rippikoulussa
Nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluksi ja
saavat vaikuttaa.

meidät löydät myös:
varkauden seurakunta
viesti varpunen
ilpo ystävä

varkaudenseurakunta
viestivarpunen
varkaudennuorisrk

varkausnuorisrk

Ilmoittautumiset: tulen.mukaan@evl.fi
- mikä tapahtuma, kuka/ketä osallistuu,
osallistujien iät, allergiat sekä lopuksi yhteystiedot:
osoite ja puhelinnumero.

Nuoret oppivat hoitamaan hengellistä
elämäänsä toimien, hiljentyen ja
osallistuen.
Nuoret kantavat vastuuta itsestään,
toisesta ihmisestä ja luomakunnasta.
Nuoret löytävät merkityksiä kristinuskon
keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä
välillä.
Nuoret kokevat yhteyttä, turvallisuutta,
pyhyyttä ja iloa.

