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Tuki elämän
eri
tilanteissa

Lieksan seurakunnan puu

jumalanpalvelus

Kerhot ja
ryhmät

Kast
e

Lieksan puun oksat



Kerhot ja ryhmät:
perhe-ja päiväkerhot,
isoset, musiikkiryhmät,
nuorten illat,
perheillat…



Kesätoiminta: lasten
leirit, kesäkerho



Retket ja juhlat:
perheretket, retket
tapahtumiin; 3v ja 10v
juhlat, tusinaretki



Tuki elämän eri
tilanteissa: kirje
syntyneelle,
iltarukouspussi,
kastekirja,
toimituskeskustelu,
kastepuu kirkossa,
pikkulapsityön kirjeet,
nettisivu, kouluun
lähtevien siunaaminen,
rippikouluun liittyvä
yhteydenpito,
Tekstaritupu, yhteistyö
muiden toimijoiden
kanssa



Rippikoulut: leirit,
päiväkoulu, jos kysyntää



Koulut, partio: ja muu
yhteistyö: päivähoito,
vierailut, tapahtumat,
aamunavaukset,
toimintapäivät, 4H ja
kaupunki, Joensuun
rovastikunta; srk partion
taustayhteisönä,
yhdyshenkilö



Jumalanpalvelus:
pikkukirkot, vauvakirkot,
perhemessut,
koululaisjumalanpalvelu
kset, päivähoidon kirkot,
riparilaisten messu,
erityismessut,
konfirmaatiomessut,
rippikoululaisten ja
isosten osallistuminen
jumalanpalveluksiin



Media: facebook ja
nettisivut yms.

Puutarhurit
Ketkä nyt hoitavat tyttöjen ja
poikien seurakuntalaisuutta?

Ketkä muut olisivat mahdollisia
”puutarhureita”?



Lastenohjaajat



Vapaaehtoiset vanhemmat



Nuorisotyönohjaajat



Isoset ja kerhonohjaajat



Papit



Vapaaehtoiset aikuiset



Kanttorit



Partiojohtajat

Mitä voimme tehdä
saadaksemme lisää
”puutarhureita”?
• Henkilökohtaisesti kutsumalla
ja tarjoamalla mielekkäitä
tehtäviä sekä vastuuta
• Pitämällä huolta ja
kouluttamalla, antamalla
tarpeelliset välineet

Mitä hedelmiä toivomme
kasvavan?






Usko elämää
kantavana voimana
Sitoutuneita
seurakuntalaisia,
joille jäsenyys on
merkityksellinen
Lasten ja nuorten
kanssa aiemmin
tehty työ kantaa
rippikoulussa ja
sen jälkeisessä
toiminnassa

Juuret



Levollisuuden ja rukouksen
mieli on koettavissa
työssämme. Tiedostamme
millaista mielikuvaa uskosta
ja seurakuntaelämästä
luomme lapsille, nuorille ja
heidän perheilleen –
työllämme ja omalla
esimerkillämme. Työssä
lasten ja nuorten kanssa
panostamme laatuun oli
kyseessä sitten 10 min
aamunavaus, puolen vuoden
rippikoulu tai jotain siltä
väliltä.



Tiedostamme, että lapsen
kouluikäisenä koettu
osallisuus seurakunnassa
vaikuttaa hänen
jäsenyyteensä aikuisena.
Mahdollistamme sen, että
tytöt ja pojat ovat oikeasti
tekijöitä, eivät aikuisen
työn kohteita. Näemme
seurakunnan kaikkien
seurakuntalaisten joukkona,
ei vain työntekijöiden tai
aktiivitoimijoiden joukkona.



Pohdimme rohkeasti koko
työyhteisössä, keiden
työntekijöiden vastuulle
Lieksan lapset ja nuoret
kuuluvat. Toimimme
moniammatillisena tiiminä,
eri työalojen osaaminen ja
ammattitaito on
käytettävissä myös muilla
työaloilla.

Juuret
•

Läsnäolo ja
kohtaaminen on tärkein
asia seurakunnan
toiminnassa.
Työntekijät ovat yhä
enemmän läsnä siellä
missä tavalliset
lieksalaiset ovat –
kouluissa,
päivähoidossa,
tapahtumissa ja
työpaikoilla. Läsnäolo
on keskittynyttä ja
kiireetöntä.



Tätä ihmettelemme lasten
ja nuorten kanssa,
olemalla ja tekemällä
yhdessä. Kuljemme
nuorten seurakuntalaisten
rinnalla ja koemme
yhdessä merkityksellisten
asioiden äärellä.
Haluamme mahdollistaa
kaikenikäisten lasten ja
nuorten kokonaisvaltaisen
kasvun turvaamalla
mahdollisimman pitkän ja
turvallisen lapsuuden.



Sitoudumme kirkon
kasvatuksen strategisiin
suuntaviivoihin.

Mitä on olla
ihminen tässä
maailmassa?

