VARKAUDEN SEURAKUNTA

KASVATUSTYÖN UUTISKIRJE
KEVÄT 2020 nro 2
TÄSSÄ NUMEROSSA:
Tervehdys seurakunnasta ............. 1
Lapset ja lapsiperheet .................. 2
Nuoret ja rippikoulu .................... 3

kotisivut
varkaudenseurakunta.fi

Isä, sinä tunnet minut
ja tiedät mitä minulle kuuluu.
Varjele pahalta ja rauhoita mieltä.
Aamen.

Tervehdys seurakunnasta
Niinhän se taitaa olla, että ottaa oman
aikansa ennen kuin mieli sopeutuu
muutokseen. Menee päiviä, kun vastaan
tulee vain asioita, joita en saa tehdä ja
jotka hankaloittaa elämääni. Onneksi
meissä asuva toivo herättää myös
huomaamaan mahdollisuuksia ja hyviä
puolia tässä kaikessa myllerryksessä.
Mitä hyvää sinä olet huomannut
poikkeusolojen tuovan itsellesi tai
perheellesi? Mediakin nostaa kivasti esille
erilaisia myönteisiä ilmiöitä tästä ajasta.
Ihmisten auttamishalu, kiireettömyyden
hyödyt ja luonnon tarjoamat
mahdolisuudet ovat nousseet ihmisten
mieliin, kun arkinen kiire ja touhutus
rauhoittui.
Huoleen, pelkoon ja mielen myllerrykseen
- joka on luonnollista ja oletettavaakin nyt
- Jumala lupaa: "Älä pelkää. Minä olen
sinun kanssasi, tänäänkin". Kasvatustyön
työntekijät ovat tavoitettavissa ja
tsemppaamassa jokaista eteenpäin.
Toisiimme ja Taivaan Isään turvaten
tästäkin selvitään!

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

LAPSET JA LAPSIPERHEET
Koska poikkeusolojen aikana emme voi
kokoontua yhteen varhaiskasvatuksen väki
on kontaktissa viikkotoiminnoissa oleviin
perheisiin: pitää yhteyksiä yllä ja kyselee
kuulumisia.
Varhaiskasvatuksesta laaditaan ja kerätään
perhepäivähoitajille materiaalipaketit
askerteluja varten. Askartelu- ja
puuhaideoita jaetaan myös perheille
ohjeineen.
Viesti Varpunen päivittää somessa ideoita
arkeen, hartaushetkiä ja tuokiokuvia joka
arkipäivä.
Lastenohjaajat ovat tavoitettavissa
puhelimitse, sähköpostilla ja somessa.

Arkea saa ja voi jakaa,
vaikka emme voi nähdä!
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Yhteistyössä Varkauden kaupungin
perhepalveluiden kanssa
kasvatustyön työntekijät
tarjoavat tukea perheiden
haastavaan arkeen mm. ulkoilun
merkeissä. Perheen lapset voivat
lähteä työntekijäparin kanssa max
2 tuntia esim. puistoon, ulkopeleille
tai metsäretkelle, ja vanhemmat
pääsevät hoitamaan asioita tai
hengähtämään hetkeksi. Apua
voidaan tarjota perheille, jossa
kaikki ovat terveenä. Yhteydenotot
kaupungin perhepalveluiden kautta
tai seurakuntaan: vastaava
lastenohjaaja Paula Boman
0405014950.

varkausnuorisrk

linkkejä TYTÖT&POJAT 11-14 V:
Live-lähetys YOUTUBESSA
tiistaisin klo 16
Ttila.fi

Kasvatustyö järjestää LUONTOKUVAKILPAILUN
25.3. - 8.4. teemalla "Heräävä kevät".
Kilpailusarjat ovat lapsiperheet - alakouluikäiset - nuoret (alle 18v).
Yksittäinen kuvaaja voi lähettää max 2 kuvaa kilpailuun. Kilpailuun
osallistutaan digikuvalla, JPEG-muodossa. Kuvassa saa olla myös ihmisiä, mutta
luonto tulee olla selkeästi esillä. Sarjakohtaiset palkinnot ovat lahjakortteja
paikallisiin palveluihin ja 1 pääpalkinto on suurempi tuotepalkinto. Kilpailun
tuomaristo on kasvatustyöntyötekijöistä ja valokuvausharrastajista koottu.
Tutustu kilpailun ohjeisiin tarkemmin: vaRkaudenseurakunta.fi

NUORET JA RIPPIKOULU
Nuorisotyö viestii päivittäin somekanavissa
Instagramissa ja Snapchatissä nuoren
seurakunnan käyttäjäprofiileissa.
Viikko-ohjelmassa on mm. visoja, arvoituksia,
vinkkejä, pelistriimausta ja nuortenillan viettoa
livetilassa.
Sunnuntaisin julkaistaan hartaus nuorille.
Instagram: varkaudennuorisrk / snapchat:
varkausnuorisrk
Keskiviikkoisin klo 15-18 Twitch-palvelussa
striimataan nuorille tarkoitettu VSRKgaming peliilta, jossa nuorisotyönohjaajat pelin
tiimellyksessä jutustelevat mukavia. Illat ovat
sopivia myös alakouluikäisille ja toisinaan ihan
heille räätälöityjä. Näissä videoissa ei puhuta
rumia.
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Jos tilanne palaa normaaliksi ja kesän
toiminnot voidaan toteuttaa, on
ohjaajatehtäviä tarjolla.
Ohjaajahaku kesän tehtäviin ajalla
23.3.-5.4. varkaudenseurakunta.fi /
tule mukaan / nuoret ja rippikoulu /
ohjaajakoulutus ja haku päällä!
OHJAAJAKOULUTUS toteutetaan
etätehtävien ja etäohjauksen avulla.
Olemme tilanneet jokaiselle ohkulle ja
jatkislaiselle isosen kirjan IHME.
Lähetämme ohjeet kuinka toimia WhatsApp
ryhmien kautta. On siis tärkeää, että hoidat
ohjaajakoulutusasiat annettujen tehtävien
myötä kuntoon ja lähettää raportin
ohjaajahakemuksesi lisäksi.
Ohjaajakoulutusnuoriin pidetään yhteyttä
yksityisesti ja whatsapp-ryhmien kautta.

Tutuilla viikkotoimintojen kelloajoilla
- tiistaisin klo 14-19
- torstaisin klo 14-17
on nuorisotyönohjaaja tavoitettavissa
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella
kahdenkeskistä jutustelua ja
ohjaajakoulutuksessa olevien asioiden
hoitamista varten.
YHTEYSTIEDOT:
varkaudenseurakunta.fi/yhteystiedot

Rippikouluryhmien yhteydenpito tapahtuu
opettajien toimesta. Kaikille yhteiset
etätyöskentelypaketit laaditaan ja lähetetään
viikolla 14-15.
Rippikoulujen käytännön järjestelyistä ja
muutoksista viestitään heti, kun tietoa on
saatavilla.

nuorten ryhmien jäseniin ollaan
yhteydessä ja tsempataan yli
haastavien aikojen.
Yhdessä tästä selvitään!
linkkejä nuorille:

