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Tuetaan ja kehitetään jo voimassa olevia toimintoja. 
Asteittain uutta resurssien mukaan. 
Tavoitteena olisi jatkumo toiminnasta toiseen ikäkausien juoksussa. 

1. VAUVAKIRKKO (tammi-helmikuulla) 
- vuoden alussa kutsutaan edellisenä vuonna syntyneiden 

vauvojen perheet sekä mummot ja papat, isovanhemmat, 
"kummit" ja muut lapsiperheet perhekirkkoon 
esitellään perheet: rukoillaan lasten ja perheiden 
tulevaisuuden puolesta 
srk:n onnittelut (ruusu, kirja , enkeli tms.) 
"tuutulauluja", rukouksia, loruja, taputuksia, Iiikuntaa 
vauvakirkon Raamattuhetki 
yhteisiä lastenlauluja heijaten(vauvakir kossa saavat kaikki 
lapset ja aikuiset liikehtiä) 
tarjoi1u? 

2. MAMMAPIIRI	 ):(	 nt-gx+Äh.t.“, 
kf,“r‘j	 •—'1: 

3. PIKKULAPSIKIRKKO 2-5-vuotiaille, 
toukokuulla (maanantai-iltana) 

- påävastuussa lapsityöntekijäl ja isommat kerholaiset 
- lasten ohjelmia 
- Raamatun kertomus tai näytelmä 
- turvalliset lastenlaulut 
- kerhojen ja pyhäkoulu en palkintojenjako 
- info syksyn kerhoista a	 pyhäkouluista ja leireistä 
- leikkipisteitä, piirustelua (nåytteille) 
- pientä askartelua 
- tarjoilua, esim. jätskit 
- lasten vanhemmat kutsutaan 

4. AITIENPÄIVÄJUHLA/PERHEJUHLA 
(Nuorten esiinmarssi isänpäivänä isänpäiväjuhlassa) 

- lapsikuoro, juhlapuhe, isien ja 
- lasten ohjelmaa 
- ältien kukitus ja täytekakkukahvit 
- vastuussa isätiimi 

5. ESKARIEN JA KOULULA1STEN 
STARTTI-ILTA ELOKUULLA 

- ilIasta informoidaan jo leirillä



- leirimuistelot 
- puhe koulunmeneville 
- infoa kerhoista, pyhäkouluista ja outdoor- kerhosta 
- tarjoilua 
- vastuussa: Ielriohjaajat ja outdoor- kerhon ohjaajat 

6. PYHÄKOULUT, yhteinen 
- koko perheen pyhäkoulu ja 

"piknik" ruokasalissa, 
vastuussa temppelin ja Saukonkylän pyhäkouluopettajat 

7. KERHOT 
- isä-pojatata (aIle kouluikäisiä 

polkia enemmän kerhoihin), esim. Mkuntailta tai retki 
- älti-tytötata 10-12v. ryhmässä 

(ennen murkkuikää), esim, yhteinen kokkausilta tai retki 
- urheilutapahtuma koko perheelle 

urhellukentällä tal tempplin pihassa (kaikki kerhot) 
vanhemmat kutsutaan kannustamaan ja yhteistyöhön 

TYTTÖKERHOT, VARKKI - ILLAT, KIDS'ACTION 

8. ISÄNPÄVÄJUHLA MARRASKUULLA 
- nuorten eslinmarssi 

9. JIPPII-LAULUILTA lapsille, vanhemmille, kaikIlle srk-laisiIle, ja 
kutsutaan "ei-seurakuntalaisla perheitä" lauluiltaan 

- vastuuhenkilö Terhi 
- sanat g-riimille 
- varkit esilaulajina 

10.LASTEN LEIRIT 

11.VANHEMMILLE 
- vanhemmuuden tukeminen: 

"vanhempainillat" 1-2x syksyisin ja keväisin kerhon aikana 
(klo 18-1930), esim. vanhemmuus, mistä volmavarat arkeen, 
tv ja peIlt, rajat ja rakkaus, lapsuus tänään jne. 

12.JOULUAVUSTUSTA vähävaraisilIe 
lapsiperheille, yksinhuoltajaperheille 

13."PERHEKAHVILA" KIRPUSSA 
- 1 x viikko kello 10-1 2 välilIä
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- perheiden ja lasten tapaaminen, kahvi, shoppailu, jutustelu, 
vertaistuki 

14. LAPSEN7LASTEN HOITO, 1-2 tuntia 
- nuoret, mumrnot, papat 
- esim, asioilla käynti, kokous, lääkärissä käynti 
- hoitajarengas ja vanhemmat (yhteinen palaveri aluksi) 

pt hJJ 
15. TYÖAPUA PERHEILLE - remonttiryhmå 

16. SEURUSTELUKOULU 
- 7- luokkalaisille (ylä-asteelle) 

mitä tapahtuu, kun nuori rakastuu? 
ystävä vai poika/tyttökaveri? 
miten lähetään seurustelemaan? 
toiseen tutustuminen, tunteminen 
onko tämä se oikea? 
seurustelu, sitoutuminen 
mikä on seksiä? milloin? 
kihlaus ja avioliitto 	 NUORET 

17. AVIOLI1TTIKOULU I 
KYYHKYSKOULU, naimisiin menneille. 

- kyyhkysleiri leirikeskuksessa 
- raamattutunteja , luentoja parisuhteesta, aviolliton jalokivistä 

ja kompastuskivistä, vuorovalkutuksesta, anteeksi 
pyytämisestä ja antamisesta 

18 AVIOLIITTOKOULU II 
AVIOLIITTOLEIRIT JA PÄ1VÄT 

- Avioliiton kriisit ja niistä selviytyminen 
(Käytännön apua perhetyön kriisiryhmältä) 

19 PERHELEIRIT (lpv:n leiri on ) 

20 YHTEYSILTA seurakuntalaisille 
- esille srk:ssa tehtävä työ, kuulumisla 

ja esimerkkejä 
- esim. lapsi-ja nuorisotyö, 

vanhimmat, hallituksen työ, 
keittiö, kirppu, majoitta'at, talomnies, siivous, miksaus, 
säestys, pastorien työ, diakonia- työ, perhetyö, 
rukous,puhuminen, kir allinen työ, lähetys jne. 
SANA: PALVELEMINEN
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