Perheet ja Lapset
syksy 2017

Pyhäkoulu – lasten oma
jumalanpalvelus

Kohtaamispolku
Olemme luoneet kohtaamispolun,
jonka tavoitteena on olla yhteydessä pikkulapsiperheisiin vuosittain. Kutsut ja onnittelukortit on
Kohtaamispolkua varten maalannut
raumalainen lastentarhanopettaja
Henna Vuorisalo. Näistä kuvista
voitte kerätä vuosien mittaan kivan
taulusarjan lastenhuoneen seinälle.

Pyhäkoulu on hyvä harrastus, se on
ilmainen, kaikille avoin sekä kasvattava että hauska pyhäpäivän hetki.
Hetki pyhäkoulussa koostuu rukouksesta, lauluista, raamatunkertomuksista, leikistä ja askartelusta.
Alle 4-vuotias voi osallistua yhdessä vanhemman tai isovanhemman kanssa.
Toiminta alkaa syyskuun alussa ja
jatkuu toukokuun alkuun. Pyhäkoulujen aikataulut ja osoitteet nettisivuiltamme.

Vauvakirkko

Seurakunnassamme toimii myös
kirjepyhäkoulu.

Vauvakirkkoja vietetään Pyhän Ristin kirkossa kaksi kertaa vuodessa.
Keväällä syntyneet vauvat kutsutaan syyskaudella ja syksyllä syntyneet vauvat seuraavana keväänä.
Kutsu vauvakirkkoon tulee postitse.
Vauvakirkko on jumalanpalvelus,
jossa lauletaan ja leikitään vauvan
kanssa.

Haluatko pyhäkoulunopettajaksi?
Pyhäkoulunopettajana voi toimia
konfirmoitu seurakunnan jäsen. Sinulla ei tarvitse olla erityistaitoja.
Kaikki ne lahjat, joita Sinulla on,
ovat juuri oikeita tähän tehtävään.
Tärkeintä on halu olla lasten
kanssa, heidän läheisenä aikuisenaan kodin ulkopuolelta. Pyrimme
siihen, että jokaisessa pyhäkoulussa olisi useampi opettaja.

Perheet, sukulaiset ja kummit voivat tulla yhdessä pienokaisen
kanssa siunattavaksi. Muistoksi
käynnistä saatte iltarukoustaulun.
Kirkkohetken jälkeen juomme kakkukahvit Seurakuntatalossa.
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Kastepuu
Kasteessa tullaan seurakunnan ja
Jumalan perheen jäseneksi.
Kastepuu tekee kastetut lapset seurakunnalle näkyväksi ja kannustaa
muita rukoilemaan uusien kastettujen puolesta.

1-3-vuotiaat
1-3-vuotiaita muistamme syntymäpäivänä onnittelukortilla.

Vauvakirkossa perheet saavat ottaa
Kastepuusta oman lapsensa
Rukoushelminauhan kotiin.
Muulloinkin voi käydä noutamassa
oman lapsen helmet.
Helminauha toimitetaan, luvallanne,
puuhun sen viikonlopun jälkeen, jolloin lapsen nimi on luettu kirkossa.

4-vuotiaat
4-vuotiaat kutsutaan tammi-helmikuun aikana pidettäviin syntymäpäiväjuhliin. Juhlia pidetään seitsemässä toimipisteessä ja niihin
saatte kutsun postitse. Kutsun mukana lähetetään tietoa kerhotoimintaan ilmoittautumisesta ja pyhäkouluista. 4-vuotissynttäreillä lauletaan,
leikitään, askarrellaan ja syödään
jäätelöt. Lahjaksi 4-vuotias saa
Lapsen Raamatun.

Jos lapsen nimellä ei löydy helminauhaa puusta, sellaisen saa
Tiina Kaukoselta p. 044 7691 227

Tilaa sähköpostitse tietoa lasten ja
perheiden toiminnasta. Jäsenkirje
kerran kuukaudessa.
Ilmoittaudu tiina.kaukonen@evl.fi
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5-vuotiaat
5-vuotiaat kutsutaan toukokuussa
Pyhän Ristin kirkkoon viettämään
kaikkien kaupungin viisivuotiaitten
kanssa yhteistä kirkkohetkeä. Kirkossa lapsi saa omien aikuistensa
kanssa osallistua toiminnalliseen jumalanpalvelukseen. Hän saa tilaisuudesta muistoksi Anna ja Attekirjan.

Kouluunlähtijät
Koulutien alkaessa kutsumme kouluunlähtijät Pyhän Ristin kirkkoon
siunattavaksi. Tästäkin tilaisuudesta tulee kotiin kutsu postitse.
Turvaksi koulutielle jaetaan Reppuenkelit, joihin voi kirjoittaa vanhempien puhelinnumerot. Tilaisuudessa
esitellään kouluikäisille tarjottavaa
toimintaa, klubeja.
Viikkotoimintaan
ilmoittautuminen

Esikoululaiset

Syksyllä alkaviin ryhmiin maaliskuun aikana, Vauvamuskariin joulukuussa ja toukokuussa ja Värikylpyyn ennen uuden ryhmän alkua
rauma.seurakunta.net

Esikoululaiset osallistuvat syksyllä
Eskaritapahtumaan oman esikouluryhmänsä kanssa. Tutustumme kirkonrotta Kaaprielin opastuksella
omaan kotikirkkoomme ja etsimme
kirkon aarteen. Opimme sakramentit; kasteen ja ehtoollisen.

Vapaita paikkoja voi kysellä toimintavuoden aikana.
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Vauvamuskari

kasvunpaikka, jossa toimitaan yhteistyössä vanhempien kanssa.

Äitien ja vauvojen (3-6 kk) musiikkiliikuntaryhmät ovat lämpöä, läheisyyttä, rytmiä ja liikettä. Toiminta sisältää hiljentymistä, lorua, laulua,
vauvatanssia ja yhteisiä keskusteluhetkiä äitien kanssa. Vauvamuskarimaksu 50€/perhe/toimintavuosi.

Päiväkerhossa painottuvat lapsesta
välittäminen, yhdessä tekeminen ja
oppiminen.
Päiväkerhon ohjelma koostuu kirkkohetkestä, leikistä, lauluista, saduista, loruista, eväshetkestä, askartelusta, ulkoilusta, retkistä ja yhdessäolosta kavereiden kanssa.

Vauvojen värikylpy

Päiväkerhomaksut

Vauvojen (4-11 kk) värikylvyt ovat
leikkiä väreillä, muodoilla ja erilaisilla materiaaleilla. Värikylvyn tavoitteena on kiireetön yhdessäolo ja
vuorovaikutus. Värikylvyssä työskennellään rennosti ja avoimin mielin lapsen tahtiin. Ryhmä kokoontuu
5 kertaa. Uusista ryhmistä ilmoitetaan torstain Länsi-Suomessa ja
srk:n nettisivuilla. Värikylpymaksu
25€/perhe/5krt.

1 pv kerho 40 €/vuosi
2 pv kerho 80 €/vuosi
3 pv kerho 120 €/vuosi

Avoin perhekerho
Avoin perhekerho on kerho, jossa
voi olla ja tehdä yhdessä. Avoin
perhekerho kokoontuu Tassulassa
ja Perheilta Nuortentalolla. Lisätietoja srk:n nettisivuilla. Ei ilmoittautumisia, kahvimaksu 1 €.

Perhekerho

Avoin päiväkerho
3-6-vuotiaille

Perhekerho on lasten (0-6 v.) ja
heidän läheistensä kohtaamispaikka, jossa voi olla ja tehdä yhdessä. Perhekerho sisältää yhteisen kirkkohetken, leikkiä, laulua, loruja, satuja, askartelua, retkiä, ulkoilua ja yhdessä olemista ja jakamista kahvikupin äärellä. Perhekerhomaksu 50 €/perhe/toimintavuosi.

Avoin päiväkerho toimii ”parkkikerhon” tavoin eli lapsi voi olla kerhossa koko toiminta-ajan tai osan
aikaa. Kerhossa askarrellaan, leikitään, lauletaan, hiljennytään ja tutustutaan Raamatun kertomuksiin.
Mukaan lapsi tarvitsee eväät ja sisätossut. Avoimen päiväkerhon
maksu on 3 €/kerta ja se maksetaan kerhoon. Ei ilmoittautumisia.

Päiväkerho
Päiväkerhoja tarjotaan 3-6-vuotiaille. Päiväkerho on leikin lumoa ja
hiljaisuutta. Päiväkerho on lapsen
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Ehtoollisella oltaessa lapsen saattaja ilmoittaa leivän jakajalle, annetaanko lapselle ehtoollista vai siunataanko hänet.

Perhekirkot
Perhekirkko on seurakunnan yhteinen jumalanpalvelus, jossa otetaan
erityisesti huomioon lapsiperheet.

Yksin tuleva lapsi ja kokonaiset lapsiryhmät siunataan. Jeesuksen kehotus: ”Sallikaa lasten tulla”, koskee myös messua ja ehtoollispöytää!

Perhekirkossa lapsi saa olla, lapsi
saa osallistua, lapsi saa kokemuksen omasta kotikirkostaan. Parhaiten omaa kirkkoaan oppii rakastamaan siellä vietettäviin tilaisuuksiin
osallistumalla.

Pikkulasten kirkot
Pyhä Ristin kirkossa, Haappusten
kirkossa, Palvelukeskus Auringossa
ja Meriristissä järjestetään kerran
kuukaudessa Pikkulasten kirkkohetki. Tämä kirkkohetki on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille; päivähoidon ryhmille, perhepäivähoitajille lapsineen ja kotona lapsia hoitaville perheille ja isovanhemmille.

Perhepäivät
Perhepäiviä vietetään kerran kuukaudessa Pyhän Ristin kirkolla. Ohjelma alkaa perhemessulla klo 15,
jonka jälkeen n. klo 16. ruokailemme. Ruokailun jälkeen perheillä
on mahdollisuus tehdä ja touhuta
erilaisten ohjelmien parissa. Ohjelma on joka kerta erilaista

Kirkkohetki on n. 20 minuuttia kestävä jumalanpalvelus lapsille. Laulamme lapsille tuttuja lauluja ja
opettelemme joskus jonkun uudenkin laulun, rukoilemme yhdessä ja
tutustumme kirkkovuoden pyhiin
sekä raamatun teksteihin.

Lapsi ehtoollisella
Perhekirkko voi olla perhemessu.
Tämä tarkoittaa, että jumalanpalveluksessa on ehtoollinen.
Vuonna 1979 avautui Suomessa
ehtoollispöytä lapsille. Tuolloin annettujen ohjeiden mukaan ”kastettu
lapsi, jolle on opetettu ehtoollisen
merkitystä, saa osallistua Herran
ehtoolliseen yhdessä vanhempiensa tai muun hänen kristillisestä
kasvatuksestaan huolehtivan konfirmoidun kirkon jäsenen kanssa.”

Lasten katedraali
Pyhän Ristin kirkon asehuone on
lasten ikioma paikka kirkossa.
Siellä voi tutustua kirkkovuoden
mukaan vaihtuviin raamatunkertomuksiin. Raamatunkertomukset
on kuvitettu
nukeilla,
kankailla
ym. rekvisiitalla.

Raumalla pienet lapset voivat tulla
ehtoolliselle vanhempiensa tai muiden läheistensä kanssa.
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Pyhän Ristin kirkko avoinna

Ajanvaraus arkisin klo 8.15 – 15
puh. 044 769 1442

arkipäivisin klo 10-15
lauantaisin klo 10-15 ja
sunnuntaisin klo 10-15

Perheasiain neuvottelukeskus, Valtakatu 15, 2. kerros, 26100 Rauma

Koululaiset ja nuoret

Diakoninen perhetyö

Koululaisille (7-14-v) seurakunta tarjoaa toimintaa klubeissa, leireillä ja
retkillä. Nuorten toimintaan voi tulla
mukaan yli 14-vuotiaat. Tarjolla on
nuorteniltoja, leirejä ja tapahtumia.
Rippikoulun käytyään nuori voi lähteä isoskoulutukseen tai klubiohjaajaksi.

tarjoaa raumalaisille perheille tukea
monissa
eri
elämäntilanteissa.
Teemme tiivistä yhteistyötä mm. sosiaalitoimen lastensuojelun, Perhetukikeskuksen ja Kriisikeskuksen
kanssa. Voimme tarjota perheille yksilökohtaista tukea kotikäynneillä tai
ryhmäkohtaista vertaistukea perheille esim. Naisten Jutskaryhmä,
perheleirit ja Isä & lapsi- toiminta. Lisätietoa perhetyöstä saa diakoniatyöntekijältä: Pia Erake p. 044 7691
263 tai pia.erake@evl.fi

Nuorisotyönohjaajat kohtaavat koululaisia koulupäivän aikana päivänavauksissa ja koulun opetussuunnitelman mukaisissa tilaisuuksissa.
KOULULAISET JA NUORET
Tietoa nuorten toiminnasta ja
nuorisotyönohjaajien yhteystiedot
raumannuoriseurakunta.com
-sivuilta.

Perheasiainneuvottelukeskus
Erilaiset elämäntilanteet voivat aiheuttaa perheessä stressiä ja ahdistusta. Yleisimpiä syitä ovat parisuhteen ristiriidat, erokysymykset ja elämänkriisit. Perheasiainneuvottelukeskus on paikka, jonne voi tulla puhumaan parisuhteesta, perheestä
tai yksityiselämänsä asioista.
Keskustelemaan voi tulla yksin, puolison tai perheen kanssa.
Keskustelut ovat luottamuksellisia
ja maksuttomia.
Palvelemme Rauman ja ympäristöseurakuntien asukkaita.
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Yhteystiedot
KERHOIHIN ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT
Armi Mattila, toimistovirkailija,
p. 044 7691 248
Katri Laakkonen, varhaiskasvatuksen ohjaaja
p. 044 7691 224
PYHÄKOULU JA KOHTAAMISPOLKU
Tiina Kaukonen, varhaiskasvatuksen ohjaaja,
p. 044 7691 227
VARHAISKASVATUKSEN
TOIMISTO Luostarinkatu 1,
PL 158, 26101 Rauma
Seurakunnan toiminnasta tiedotetaan internet-sivuilla
rauma.seurakunta.net tai
Facebook.com Rauman seurakunnan lapset ja perheet
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