Kouluikäisen
oma lehti!

KESÄ 2020

Moi!

Summer Bucket List 2020
Laita raksi ruutuun, kun olet suorittanut tehtävän!

□ Maista viittä uutta jäätelömakua
□ Pidä pyjamabileet
□ Paista vaahtokarkkeja nuotiolla
□ Pyöräilyretki perheen tai kavereiden kanssa uimarannalle
□ Pidä picnic puistossa
Pitelet kädessäsi ensimmäistä Ristinolla-lehden numeroa.
Tässä lehdessä on sinulle kesätekemistä ja tietoa, millaista
toimintaa Lappeenrannan seurakuntayhtymä tarjoaa sinulle
syksyllä.
Nyt on syytä iloita kesän lämpimistä päivistä ja siitä, että taas
tavataan rakkaita ystäviä. Jumala puhuu meille Raamatussa ja
siinä on 366 kertaa viesti ”älä pelkää”. Saamme olla turvallisin
mielin, kun kuljemme yhtä matkaa Jeesuksen seurassa.
Markus Rantanen
Nuorisotyönohjaaja
Lauritsalan seurakunta

P.S. Kaikki syksyn toiminta ja kerhot
käynnistyvät jälleen koulun alkamisen jälkeen! Lisätietoja netistä ja koulun kautta.
Taitto
Paino

Atso Suopanki
Grano Oy

Voit lähettää palautetta lehdestä
oman seurakuntasi työntekijälle.
Yhteystiedot lehden takaosassa.

□ Nuku teltassa
□ Kylvä siemeniä ja kasvata kasvi
□ Dippaa mansikoita suklaaseen
□ Näe joku uusi paikka
Keksi itse jokin asia, jonka haluat kokea kesän aikana:

□ _____________________________________________________________________
Kirjoittanut Olivia 12 v.

Ekaluokkalaisten siunaamiskirkot

Nuijamaan kirkko ja Ylämaan kirkko 2.8. klo 10
Joutsenon kirkko 9.8. klo 18
Sammonlahden kirkko 9.8. ja 10.8. klo 18
Lappeenrannan kirkko 11.8. ja 12.8. klo 18
Lauritsalan kirkko 11.8. ja 12.8. klo 18
Lappeen kirkko 13.8. klo 18

Askartele mielikuvitusolio

Askartele kynäpurkki

Kaipaavatko kynät, kumit, viivottimet ynnä muut tavarat säilytysratkaisua? Tässä superhelppo ohje kynäpurkin tekoon.

Tarvitset

- metallisia säilyketölkkejä: pese ne
puhtaiksi, kuivaa ja poista myös etiketit
- pieniä mieleisesi värisiä trikoopaitoja,
legginsejä, sukkia tai muita vanhoja kierrätysvaatteita, joissa on kapea hiha tai lahje
- sakset, mahdollisesti liimaa

Tee näin

Tarvitset

(vesiväri)paperin
lyijykynän
Työn voi värittää
esim. vesiväreillä tai
puuvärikynillä.

Ohjeet

Maisa Oksman

Työohje

Sulje silmäsi ja tee paperille
näkyvästi 10-20 pistettä.
Avaa silmäsi. Yhdistä pisteet niin, että käyt jokaisessa pisteessä vain kerran.
Itse menin lähimpään pisteeseen ”ympyränä”.
Tee yksityiskohdat ja väritä.

- mittaa hihasta/lahkeesta pätkä, joka on molemmista päistä ainakin 5 cm pitempi kuin
säilyketölkki, leikkaa poikki
- ”pue” hiha/lahje tölkin päälle. Jos se on
napakan kokoinen, se pysyy sellaisenaan tölkin
päällä. Jos se tuntuu löysältä, levitä ensin liimaa
tölkin kylkiin ja “pue” sitten säilyketölkki.
- sovita alareunassa tölkin ja kankaan reunat
tasan. Voit myös rullata kangasta pari senttiä
niin, että alareunaan tulee kankaasta koristerengas. Käytä tarvittaessa liimaa
- käännä yläreunassa kangas tölkin reunojen yli
sisäpuolelle. Säilyketölkin reuna voi olla terävä, kangas ehkäisee vahinkoja ja tekee reunasta myös kivemman näköisen. Liimaa tarvittaessa kankaan reuna tölkin sisäpintaan.
Anna liiman kuivua.
- laita purkkiin kyniä, saksia, viivoittimia tai
mitä haluat

Valmista tuli!
NUORISOTYÖNOHJAAJA KIRSI LAMPI
LAURITSALAN SEURAKUNTA

Metsän eläimiä puukiekoista
Luonnon materiaaleista voi askarrella monenlaista. Tässä ohje puukiekoista tehtäviin eläimiin.

Tarvikkeet
1. Puukiekkoja
- sahaa niitä esim noin ranteen paksuisista
pyöreistä haloista tai metsän raivaustähteistä
- valmiita myydään myös askartelukaupoissa
2. Pora ja ohut poranterä
3. Juuttinarua, iso parsinnneula
4. Liimaa, kuumaliima on parasta tähän, mutta
erikeepperkin käy
5. Erilaisia luonnonmateriaaleja koristeluun,
esim. isoja kävyn suomuja, pajunkissoja,
tuohta, oikein ohuita oksia
6. Valmiita askartelusilmiä, tai valkoista
kartonkia ja musta tussi
7. Sopivan värisiä kartonki-, huopa- tai
softispaloja, sakset

Tee näin
1. Poraa kiekkoon reikä 1 cm päähän reunasta,
pujota siihen neulan avulla sopiva pätkä juuttinarua ripustuslenkiksi
2. Suunnittele eläin, leikkaa sopivat osat huovasta/tuohesta/kartongista/softiksesta/narusta
3. Sommittele silmät/nenä/nokka/häntä/siivet
ym. kohdilleen ja liimaa kiinni
4. Laita eläimet koristeeksi vaikkapa pihapuun
oksaan ulos, tai tuo koivunoksia sisälle maljakkoon ja eläimet oksiin, kohta ne kurkistelevat
hiirenkorvien välistä

Vinkkejä eri eläimiin
Pöllö

Laita oikein isot silmät. Liimaa pyrstö oikein isosta

(sembramännyn) kävyn suomusta, samoin siivet.
Leikkaa nokka oranssista kartongista tai softiksesta.

Hiiri

Leikkaa korvat harmaasta huovasta. Liimaa hiirelle
viikset oikein ohuista risunpätkistä ja pajunkissa pehmoiseksi nenäksi viiksien
päälle. Liimaa hiirelle häntä juuttinarusta.

Jänis

Leikkaa pitkät korvat koivun tuohesta.
Tee viikset ja nenä samoin kuin hiirelle.
Liimaa myös jänikselle pehmeä töpöhäntä
kiekon taakse pajunkissasta.

Ura-autorata
muutti
Rakuunanmäelle
Ura-autorata on ollut pitkään
merkittävä osa Lappeenrannan
seurakunnan varhaisnuorisotyötä;
jo vuodesta 1972.
Uusin rata on valmistunut 2018 Koulukatu 10 tiloihin. Radalla on näihin vuosiin asti järjestetty 2–3 kerhoa viikossa;
lasten ja vanhempien yhteiskerho, sekä
itsenäisesti ajavien kerho.
Lukuvuonna 2018–2019 järjestettiin
yhteistyökerho Lönnrotin koulun
kanssa. Lisäksi on ollut koululuokkien
ja muiden ryhmien vierailuja, sekä
synttäriajoja.
Radalla on myös järjestetty valtakunnallisia kilpailuja vuosittain. Viimeksi
vuonna 2019 pidettiin SM-kilpailut.
Rata on nyt muuttanut uusiin tiloihin

Rakuunanmäelle, Mannerheiminkatu
11:een. Kerhotoiminta pyritään
aloittamaan syyskuun alussa ajotapahtumalla ja sen jälkeen ainakin
lasten ja aikuisten yhteisellä kerholla, sekä aktiiviajajien kerholla.
Kerhotoiminta on ilmaista. Voit
myös rakentaa omaan kerhokäyttöön oman auton.
JUKKA HIRVI

Rapeat juustokierteet

Köyhät ritarit

Ostoslista
voitaikinalevyjä
juustoraastetta
kermaviilipurkki
dippikastikepussi
Ota taikinalevyt sulamaan
ajoissa. Laita uuni lämpiämään
225 asteeseen. Kauli voitaikinalevyjä ja sivele taikinalevyt
kevyesti kylmällä vedellä.
Ripottele juustoraastetta pinnalle. Laita toinen kaulittu taikinalevy juustolla päällystetyn
levyn päälle. Taputtele pintaa,
että levyt tarttuvat hieman
toisiinsa kiinni.

Köyhät ritarit ovat oikea välipalojen aatelinen. Käytä mieluusti
pari päivää vanhaa leipää.

Leikkaa taikinalevystä ohuita,
noin 1 cm leveitä suikaleita
Kierrä suikaleet kierteelle
(katso kuvasta esimerkkiä).
Laita kierteet leivinpaperilla
päällystetylle pellille ja paista
225 asteessa noin 10 minuuttia.
Tee kylmä kermaviilikastike
sekoittamalla valmisdippikastikepussi ja kermaviili.

TOIMI NÄIN!

KAUPPALISTA
vaaleaa leipää
maitoa
voita paistamiseen
Tarjoiluun:
mansikkahilloa
kermavaahtoa

Viipaloi leipä. Kaada maitoa
lautaselle (ns. syvä lautanen
eli keittolautanen). Kasta leipäviipaleet nopeasti maidossa. Älä pidä leipäviipaletta
liian pitkään maidossa, ettei
viipale vety! Kuumenna
paistinpannu ja lisää margariinia pannulle. Paista leipäviipaleet
kullanruskeiksi. Vatkaa kerma vaahdoksi. Tarjoile kermavaahdon (mausta kermavaahto sokerilla) ja hillon kanssa.

Vanha tarina kertoo
NUORISOTYÖNOHJAAJA SATU TERÄVÄ, JOUTSENON SEURAKUNTA

Keski-Eurooppalaisessa linnassa on nähtävissä suuri rautainen pallo,
jonka eräs ruhtinas lähetti kihlajaislahjaksi morsiamelleen. Morsian
vihastui saatuaan lahjan ja heitti sen lattialle. Lahja oli hänestä
aika mitätön.
Kun rautapallo osui lattialle, se
halkesi ja sen sisältä tuli esiin
hopeapallo, joka myös halkesi
kahtia. Vuorostaan hopeapallon sisällä oli pienempi kultainen pallo, joka vieri lattialla
ja halkesi osuessaan seinään.
Kultapallon sisältä löytyi arvokas timanttisormus. Ruhtinaan
lahja olikin todella kekseliäs
ja erittäin arvokas. Morsiamen
suuttumus haihtui ja tilalle tuli
suuri hämmästys ja ilo.
Rautapallon tarinan avulla
voimme ymmärtää myös toista
asiaa. Me ihmiset saatamme
ajatella, että Raamattu ja sen
sanoma on aivan turha (niin
kuin tuo rautapallo naiselle)
ja heitämme sen pois, emme
käytä sitä. Jos kuitenkin kuuntelemme opetusta Raamatusta
ja toimimme opetetun mukaan, löydämme yhä suurempia asioita siitä, miten Jumala
pitää meistä huolta ja haluaa ohjata elämäämme turvallisesti eteenpäin:
ystävinä keskenämme ja kerran Taivaan kotiin asti.

Ylämaan koulun sählykerhot kokoavat torstaisin paljon kerholaisia
Ylämaan sählykerhoja (0.–4. lk. ja 5.–6. lk.) ohjaavat vanhemmat.
Aloin harrastamaan seurakunnan sählykerhossa
neljännen luokan syksyllä
noin kaksi ja puoli vuotta
sitten. Innostuin sählystä,
sillä aivan yhtäkkiä koulun liikuntatunneilla se
olikin kivaa.
Sähly oli ja on edelleen
kivaa sen takia, koska siinä on joukkue ympärillä,
jossa kaikki ovat kaikkien
kavereita ja kannustavat
toisiaan. Aina voi oppia
uutta ja kehittyä paremmaksi. Jos epäonnistuu,
se ei haittaa, sillä on

”Kaikki ovat
kaikkien
kavereita ja
kannustavat
toisiaan.”

joukkue, joka ei ala marisemaan siitä. Jos ja kun
onnistuu, on ohjaajat ja
joukkuekaverit kannustamassa siitä.
Kerhossa minut pitää
kiinni yhteishenki ja
mukava harrastus, josta
saa uusia kavereita ja luo
vanhoihin kavereihin
tiiviimpiä kaverisuhteita.
Kerho on merkinnyt minulle mukavaa harrastusta, jonka parissa voi kehittyä ja viettää aikaansa.
JENNI NÄPPI
YLÄMAAN KERHOLAINEN

Joutseno
Avoimet ovet alkaa mahdollisesti syksyllä.

Lauritsala
Lauritsalan seurakunnan avoimet ovet Kauppalankatu 1:ssä avautuu jälleen
syksyllä. Avoimet ovet torstaisin klo 12–16. Meillä ohjelmassa on pelailua,
askartelua, yhdessä oloa tai vain olemista. Välipalaa nautimme yhdessä klo
14.00. Ilmoittautumista ei vaadita ja avoimet ovet ovat kaikille maksuttomat.
Lisätietoja: Kirsi Lampi p. 040 3126 442, kirsi.lampi@evl.fi
Markus Rantanen p. 040 3126 441, markus.rantanen@evl.fi

Kouluikäisten avoimet ovet
Kaakaokerho Sammonlahdessa

Kaakaokerho kokoontuu syys- ja kevätkaudella Panssarikadulla kerrostalon
alakerrassa keskiviikkoiltapäivisin. Kerho on ilmainen, monikulttuurinen ja
tarkoitettu 1.–6.-luokkalaisille. Kaakaokerhossa askarrellaan, tehdään läksyjä,
pelaillaan lautapelejä, biljardia tai pingistä ja syödään välipalaa. Välipalaksi
tarjoillaan tietenkin myös kaakaota! Kerhossa touhutessa jutustellaan yhdessä
kavereiden ja aikuisten kanssa mielessä olevista asioista.
Lisätietoja: Ville Piira, 040 3126541, ville.piira@evl.fi

Karhuvuoren REPPULAISET
Reppulaiset kokoontuu maanantai- ja keskiviikkoiltapäivisin seurakuntatalolla.
Reppulaiset on avoin kerho 1.–3.-luokkalaisille, johon ei tarvitse etukäteen ilmoittautua. Kerhossa voi tehdä läksyjä, leikkiä, levätä, askarrella ja joskus jopa
leipoa. Jokaisella kerralla on erilaista tekemistä, niitä suunnitellaan syksyllä
myös yhdessä. Kerhossa tarjotaan pieni välipala, voit halutessasi ottaa myös
omia eväitä mukaan. Nähdään REPPULAISISSA!
Lisätietoja: Hanni Tikkanen, 040 3126 852, hanni.tikkanen@evl.fi

Keskustan kerhotilan avoimet ovet
Keskustan kerhotilan (Valtakatu 38, 2. krs) ovet avautuvat koulupäivän jälkeen
1.–6.-luokkalaisille tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Meillä suosittu juttu
on Nintendo Switchin pelaaminen, mutta on meillä paljon muutakin yhteistä
puuhaa: leikkiä, läksyjentekoa, askartelua, leipomista ja välipalan laittoa. Avoimissa ovissa saa käydä niin usein kuin haluaa, ei maksa mitään, eikä tarvitse
etukäteen ilmoittautua! Nähdään syksyllä!
Lisätietoja: Krista Ylä-Kotola, puh. 040 3126 342, krista.yla-kotola@evl.fi

Kerhonohjaajat valmiina kohti uutta kerhokautta – monenlaista tekijää tarvitaan
Seurakunnan toiminnassa ovat suuria
aarteita nuoret kerhonohjaajat, jotka
pitävät viikoittain kokoontuvia 5–12
lapsen muodostamia kerhoja. Sain
haastateltua yhtä heistä, jolla on kokemusta kerhoilloista ja kerhoryhmistä
oman seurakuntani alueella.
Kuka olet, minkä ikäinen ja minkä
seurakunnan alueella asut?
Nimeni on Siiri, olen 17-vuotias ja
asun Joutsenon seurakunnan alueella.
Minkälainen paikka asuinalueesi
on sinun asua, mikä on hyvää juuri
siellä?
Joutseno on ihana paikka asua. Seurakuntamme tilat ovat hyvät ja meillä
on kaunis kirkko. Täällä on hyvät
ulkoilumahdollisuudet, kauppoja,
apteekki, nuorisolle tiloja, joissa olla.
Kesäisin varsinkin on mukavaa olla
ulkona ja käydä uimassa vaikka Ahvenlammella.
Minkälaista kerhoa pidät?

Olen pitänyt 1,5 vuotta puuha- ja
kokkikerhoa nuorisotila Arkissa.
Miten lähdit kerhonohjaajaksi?
Olin itse pienempänä kerhossa ja seurakunnan leireillä. Silloin jo ajattelin,
että haluan isompana isoseksi ja vetämään kerhoa, jos se on mahdollista.
Mistä sait tiedon tällaisesta mahdollisuudesta?

Isoskoulutuksessa nuorisotyönohjaajamme (Satu Terävä) kertoi, että olisi
mahdollisuus päästä vetämään kerhoa
halutessaan. Riparilla myös taisi olla
jo puhetta asiasta. Innostuimme tästä
kahden ystäväni kanssa ja olemme
vetäneet kerhoa yhdessä.

Kerhohartaus on hyvä juttu, koska
siinä lapset saavat ensikosketuksen
Jumalaan kertomusten kautta ja sitä
kautta saattavat innostua tutkimaan
isompana asiaa lisää.

Mitä haluaisit sanoa lapsille, jotka
miettivät kerhoon mukaan tulemista?
Millainen on hyvä kerhoilta?
Kannattaa rohkeasti tulla kokeileSellainen, jossa olemme keksineet
maan! Kerhoillat ovat mukavia ja sieltä
hyvää puuhaa lapsien kanssa. Aina on voi löytää uusia ystäviä. Me kerhoihanaa nähdä lapsien ilo ja nauru ker- nohjaajat yritämme aina löytää uusia
hossa. Kerhossa on aina kerhon luon- kivoja juttuja kuten leikkejä, pelejä ja
teen mukaista toimintaa, toiset kerhot kokkauksia.
puuhaavat, toiset askartelevat, toiset
pelaavat, mutta kaikissa kerhossa on
Siirin ajatus on oikein hyvä, kannattaa
jotain yhteistä: seurakunnan kerhoissa lähteä mukaan katsomaan. Yhdessä
illan alussa tai lopussa istutaan piiriin on mukavaa puuhata ja illan aikana
ja osallistutaan pieneen kerhohartau- puuhan ja kokkaamisen lisäksi saa hilteen.
jentyä kerhon suuremman suojelijan
syliin, eli hyvän Jumalan suojaan.
Siiri, miksi kerhon hartaushetki on
just sellainen hyvä aloitus tai päätös SATU TERÄVÄ, JOUTSENON SEURAKUNkerhoillalle?
NAN NUORISOTYÖNOHJAAJA
Jonna Hämäläinen
Alussa ei ollut
vielä mitään
muuta kuin
Jumala, joka oli
aina ollut.
Joten hän päätti
lähteä tuumasta
toimeen!

Aivan ensimmäiseksi Jumala
loi taivaan ja maan, mutta maa
oli aivan tyhjä. Oli myös pelkkää pimeyttä, joten Jumala
sanoi: Tulkoon valo!

Viidentenä päivänä Jumala
loi kaikki linnut ja kalat.
Sitten Jumala teki kuun,
auringon ja miljoonia tähtiä, joita kukaan ei pystynyt näkemällä laskemaan.
Näin meni neljäs päivä.

Kun kuudes päivä koitti,
Jumala loi kaikki muut maailman eläimet, tiikerit, majavat,
apinat, elefantit ja pienimmätkin ötökät… aivan kaikki!

RAAMATTUVISA

Etsi lehden
ritsa,
sivuilta ka
t
niin löydä
vastaukset!

1. Missä Jeesus syntyi?
2. Kuinka monta opetuslasta Jeesuksella oli?
3. Miten Jeesus kuoli?
4. Mitä tapahtui pääsiäisenä?
5. Miksi Mooses ei ottanut dinosauruksia arkkiin?
6. Millä Jeesus ruokki 5000 miestä?
7. Keitä olivat ensimmäiset ihmiset?
8. Millä Jeesus ratsasti?
9. Millainen on apostolinkyyti?
10. Kuka kielsi Jeesuksen kolmasti?
11. Kuka kastoi Jeesuksen?
12. Miksi vietetään joulua?
13. Mistä puusta Aatami ja Eeva eivät saaneet syödä?
14. Kuka rakensi valtavan laivan kuivalle maalle?

Toisena päivänä Jumala
teki meret ja järvet taivaan
alle. Kolmantena päivänä
hän käski ruohon ja kukkien ja puiden kasvaa.
6. päivä oli myös
tärkeä, koska
silloin Jumala
loi ihmisen omaksi kuvakseen maan päälle, Aatamin.
Myöhemmin hän loi Eevan
Aatamin kumppaniksi.
Jumala loi kaiken 6 päivässä, joten hän siunasi 7. päivän ja teki siitä lepopäivän.

15. Kenet veljet heittivät kaivoon ja möivät orjaksi?
16. Mitä tapahtui helatorstaina?
17. Kuka suuttui viikunapuulle?
18. Mikä on kultainen sääntö?
19. Millä nimellä Jumalaa saa kutsua rukouksessa?
20. Mikä on Raamatun viimeinen kirja?

KISAILE KOTONA

Kokeile, millaisia taitoja
kerhonohjaajalta vaaditaan!
Voit kisata vaikkapa perheenjäseniä
vastaan. Nopein voittaa.

Alkuerät
1. Sählypallon kuljetus pöydän ympäri mailan lavan päällä, hernepussi
pään päällä
Välineet: sählymaila ja pallo sekä hernepussi.

Lappeen seurakunnan Elina Lyytikäinen (vas.), Nea Kettunen ja Emilia Kytölä sekä Samonlahden seurakunnan Mikael Mäkelä, Janna Tynkkynen ja Viivi Vainikainen menestyivät Kerhotaitaja-kisassa.

Kerhonohjaajilla on
monenlaisia taitoja
Kirkon varhaisnuorisotyöllä ja
kouluikäisten kerhotoiminnalla on pitkät perinteet.
Erilaiset ilmaiset kokki-, puuha-,
peli- ja harrastekerhot kokoavat joka
viikko laajasti lapsia ympäri Suomea.
Nuorten ohjaajien toiminta kouluikäisten lasten kerhoissa vaatii erityistä osaamista. Nuoria kerhonohjaajia
koulutetaan paikallisseurakunnissa
sekä alueellisilla kerhonohjaajapäivillä. Kerhonohjaajapäiviä järjestää Nuori Kirkko ry yhdessä hiippakuntien ja
paikallisseurakuntien kanssa.
Lappeenrannan seurakuntien nuoret
ohjaajat osallistuivat tammikuussa

2020 kerhonohjaajapäivään Kotkassa.
Koulutuspäivä piti sisällään työpajoja
tiedon, taidon ja virkistyksen alueilta.
Lisäksi päivän aikana pidettiin Kerhotaitaja-kisa. Kisa koostui kerhotoiminnassa tarvittaviin taitoihin liittyvistä tehtävistä. Kerhonohjaajien piti
ratkaista tehtävät hyvällä ryhmätyöllä.
Tehtäviin vaadittiin näppäryyttä, osaamista sekä nopeutta.
Lappeenrannasta osallistuneet joukkueet menestyivät kisoissa hyvin.
Lappeen seurakunnan joukkue voitti ja Sammonlahden seurakunnan
joukkue sijoittui kisassa kolmanneksi.
Kolmihenkiset joukkueet saivat iloista
ja äänekästä kannustusta muilta matkassa olleilta kerhonohjaajilta.
TEKSTI: PÄIVI SUUTARI
KUVA: KIRSI LAMPI

2. Kengännauhojen solmun selvittäminen ja rusetin solmiminen
Tee ennen ajanottoa kengännauhoihin useita solmuja ja sotkuja.
Avaa solmut ja tee rusetti.
Välineet: nauhallinen kenkä.
3. Kerman vatkaaminen käsin
Vatkaa mahdollisimman nopeasti vaahto valmiiksi. Nosta kulho ylösalaisin
pään päälle, valmis vaahto pysyy kulhossa. (Syökää kaikessa rauhassa kisan
päätteeksi kermavaahto vaikkapa marjojen lisukkeena.)
Välineet: 1 dl kermaa (laktoositon), kulho, vispilä.

Finaali
1. Hattuorigamin taittelu
Etsi ohje hattuorigamiin netistä, esim. Pinterest.
Välineet: sanomalehtipaperia ja ohjeet.
2. Venähtäneen nilkan sitominen
Etsi ohje netistä, esim. www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/nyrjahdykset
Välineet: idealiside, kylmäpussi (kertakäyttöinen) ja ohje.
3. Mahdollisimman korkean tornin tekeminen kerhovälineitä käyttäen
Tornin tulee kestää 5 s pytyssä.
Välineet: sählypallo, maalarinteippirulla, pöytäristi, taikinakulho, desin
mitta, sakset, haavanpuhdistusaine, laulutuulikirja, led-tuikku, tötsä (tms.),
hernepussi.
Kisan on suunnitellut Kotka-Kymin seurakunnan nuorisotyönohjaajat
Jonna Anttila, Janne Blomberg ja Heidi Nykvist. Kisaa on hieman muokattu tätä lehteä varten.

TOP TEN
Kysyimme muutamalta leirikonkarilta, mikä on parasta leireillä.

Leirit
Lappeenrannan seurakunnat järjestävät kouluikäisille runsaasti
edullisia leirejä ympäri vuoden.
Leirejä pidetään seurakunnan leirikeskuksissa ja niihin kuuluu eri teemoilla
monipuolista ohjelmaa niin sisällä kuin ulkona. Kesäisin on tarjolla myös luontoleirejä telttamajoituksessa.
Leirit sisältävät:
• Turvallista yhdessäoloa.
• Kädentaitoja, musiikkia, leikkejä, pelejä,
kisailua.
• Hiljentymistä ja lepoa hartauksissa.
• Hyvää ruokaa!
• Kesällä uimista.
• Huippu isosia ohjaamassa pienryhmiä.
• Uusia seikkailuja!
Lisäksi seurakunnat tekevät erilaisia retkiä. Retkistä ja leireistä ajantasaisia tietoja seurakuntien kotisivuilta.

Annika

SAMU HUUHILO, 9 V.

SARA KÄRMENIEMI, 12 V.

1. Saa nukkua kavereiden kanssa
2. Tehdään hauskoja ja kivoja juttuja, yhteisleikit
3. Saunominen, uiminen kesällä
4. Ulkoilu & liikunta
5. Saa uusia kavereita
6. Sopivasti vapaa-aikaa
7. Hyvää ruokaa
8. Saa ottaa mukaan herkkuja
9. Kivaa vaihtelua arkeen
10. Hyvät kerrossängyt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Huonekaverit
Isoset
Iltaohjelma
Vapaa-aika
Leiriherkut
Päivämehu
Hyvä ruoka
Askartelu
Ulkoilu
Laulaminen

Terveiset Lappeen puuhakokkikerhosta!
Aloitimme kerhovuoden viime
syksynä viidentoista kerholaisen ja kahden kerhonohjaajan
voimin Lappeen koulun tiloissa.
Nimensä mukaisesti kerhossa puuhailemme ja kokkaamme. Kokkikertoja
pidimme noin kerran kuukaudessa
ja muina kertoina keksimme monipuolisesti erilaista puuhaa. Vuoden
aikana opimme tuntemaan toisemme
ja tekemään mitä hienompia tuotoksia
askarrellen ja leipoen.
Kerhossa olemme esimerkiksi askarrelleet kierrätysmateriaaleista pupupaperipainoja sekä kirahvikynätelineitä.
Olemme päässeet myös leipomaan ja
maistelemaan herkullisia leipomuksia! Kokkikerroilla olemme leiponeet
muun muassa minimutakakkuja, pullia
sekä suklaakeksejä. Olemme askartelun ja kokkailun ohella päässeet myös
leikkimään – etenkin kerholaisten
lempileikkiä, vettä kengässä.
Kerhossa parasta on ollut kerholaisten
innokkuus ja aktiivisuus. Kerhossa
on ollut joka kerralla hyvä ilmapiiri ja
tunnelma, ja kaikki ovat osallistuneet
tekemisiin innolla! Koskaan ei ole

Askartele labyrinttipeli
Tarvikkeet

• matala laatikko
• kartonkia tai pahvia
• sakset ja liimaa
• marmorikuulia tai kuulalaakerin kuulia tai jokin
pieni pallo

Ohjeet

Maalaa laatikko askartelumaalilla sisältä
ja ulkoa tai maalaa sisältä ja päällystä
paperilla ulkoa.

tarvinnut ketään patistaa tekemään
(paitsi ehkä tiskaamaan), vaan kaikki
ovat aina olleet innolla touhuamassa.
Kerholaisia haluamme kiittää aktiivisuudesta ja reippaasta asenteesta,
teidän kanssanne on ollut aina hauskaa touhuta! Vaikka kerhovuosi päättyikin aikaisin, saimme monia hyviä
muistoja kerhokerroilta! :)
Lämmintä ja turvallista kesää!
Terveisin kerhonohjaajat
Sofia ja Siiri

Seuraa meitä somessa!

Ristinollan sivut: lappeenrannanseurakunnat.fi/tule-mukaan/kouluikaiset
Ristinolla YouTubessa: tinyurl.com/Risti0
Ristinolla Instagramissa: instagram.com/ristinollainsta
Ristinolla myös TikTokissa!
Lappeenrannan seurakuntien varhaiskasvatus Facebookissa:
www.facebook.com/lprsrkvarhaiskasvatus

Leikkaa (aalto)pahvista tai kartongista
muutaman sentin korkuisia väliseiniä.
Maalaa ne molemmin puolin ja liimaa
niistä laatikon pohjaan labyrintti
(Vinkki! Suunnittele etukäteen paperille, jotta siihen tulee
riittävästi harhapolkuja ja kuitenkin joku reittikin reunasta reunaan tai nurkasta
nurkkaan.) Kuka nopeimmin kuljettaa kuulan, laatikkoa kallistelemalla,
reitin alusta loppuun, on voittaja. Haastetta saat radalle, jos teet reikiä, mistä
pallo voi pudota.

Julia Hämäläinen

Kuva 1:
– Nooa! Sinun täytyy rakentaa suuri arkki. Lähetän
suuren tulvan sinne, joka
kestää 40 päivää!
– Selvä!
Kuva 2: – Melkein valmista!
Kuva 3:
– Lastaa arkkiin oma
perheesi, ja kaikkia eläimiä
kaksin kappalein.
Kuva 6: 40 päivän päästä
Nooa lähettää kyyhkysen
matkaan ja tietää, että tulva
on laskenut, kun kyyhkynen tuo oliivipuun oksan
nokassaan.

Ristikko

Askartele kalapeli

1. Rakennus, jonne kristityt kokoontuvat jumalanpalveluksiin.
2. Jumalan sanansaattaja. Osa taivaallista sotajoukkoa. Ilmestyi
paimenille kedolla.
3. Suomen suurin järvi. Sen rannalla sijaitsevat seurakunnan
leirikeskukset.
4. Kesän viileä herkku.
5. Pienen pojan eväät: viisi leipää ja kaksi tällaista.
6. Tärkeä paikka. Jokainen saa olla siellä rauhassa oman perheen
kanssa.
7. Jeesuksen äiti.
8. Johannes Kastajan ja keskikesän juhla.

1.
2.
3.
4.
5.

Tarvitset

• talouspaperirulla
• narua n. 30 cm
• pieni eläinhahmo, jonka voi kiinnittää naruun
• nitoja, sakset, tussi, maalia

Ohjeet

Litistä rullan toinen pää ja leikkaa se kalan pyrstön
muotoiseksi. Nido tai liimaa leikatut reunat yhteen.
Jos käytät liimaa, laita liimauskohta vähäksi
aikaa jonkun painon alle kuivumaan tai käytä
apuna pyykkipoikia.
Leikkaa sitten kalan suun muoto.
Maalaa kala askartelumaalilla ja anna kuivua.
Liimaa naru kalan suun sisäpuolelle
kiinni. Kiinnitä narun toiseen päähän
esim. pienempi kala. Piirrä kalalle
silmät.
Pelin tarkoitus on saada isoa kalaa
kädessä pitämällä ja heilauttamalla
pienempi kala ison kalan suuhun.

Tarvitset

6.
7.
8.

• 2 tyhjää säilykepurkkia (iso)
• naula ja vasara
• narua 2 kpl molemmat (n. 2 m pitkiä)
• maalia tai muuta koristelumateriaalia,
esim. paperi

Askartele
purkkijalat

Ota naula ja lyö molempiin purkkeihin kaksi reikää. Maalaa tai
koristele purkit kuvilla tai värikkäillä papereilla. Pujota naulalla
tehdystä reiästä läpi pitkä naru.
Kävele, kun koristelu on kuivunut, mutta pysyttele ulkosalla, sillä
purkkijalat vahingoittavat helposti lattiaa.

RAAMATTUVISAN OIKEAT VASTAUKSET
1. Betlehem. 2. 12. 3. Ristillä 4. Jeesus nousi haudasta. 5. Nooa oli arkissa, ei Mooses.
6. 5 leivällä ja 2 kalalla. 7. Aatami ja Eeva. 8. Aasilla. 9. Kävelyä 10. Pietari 11. Johannes Kastaja 12. Se on Jeesuksen syntymäjuhla. 13. Hyvän ja pahan tiedon puusta.
14. Nooa. 15. Joosefin. 16. Jeesus nousi taivaaseen. 17. Jeesus 18. Tee toisille se,
minkä tahdot itsellesi tehtävän. 19. Isä. 20. Ilmestyskirja.

Haastattelimme Lauritsalan legokerhon ohjaajia
Legokerho on kouluikäisille
lapsille tarkoitettu maksuton
kerho, johon saa tulla rakentelemaan legoilla yksin tai yhdessä.
TOMMI TAMMINEN
Kauan olet pitänyt kerhoa?
Olen pitänyt legokerhoa noin kolme
vuotta.
Miksi halusit lähteä kerhonohjaajaksi?
Halusin jotain työkokemusta ja kuulin,
että kerhotoiminta auttaa isosjutuissa.
Oletko ollut kerholaisena?
En ole.
Millaista ohjelmaa legokerhossa
järjestetään?
Kerhossa rakennellaan ja leikitään
legoilla kavereiden kanssa.
Mikä on ollut paras kokemus kerhoista?
Parasta on ollut kerhotyön vapaus ja
rento asenne.
Miksi kannattaa osallistua kerhotoimintaan?
Kerhonohjaajana saa kokemusta, joka
auttaa isoskoulutuksessa ja ansaitsee
samalla.
ONNI VÄÄNÄNEN
Kauan olet pitänyt kerhoa?
Olen pitänyt kaksi vuotta lego- ja säbäkerhoa.

Osaan sanoo 10 kielellä HEI!
Kesällä on hyvää aikaa opetella sanomaan ”hei” eri kielillä!
Tästä pääset alkuun!

Tere!
viroksi

Selam!
Miksi halusit lähteä kerhonohjaajaksi?

Etiopiassa amharan kielellä

Tämän ikäisenä on arvokasta ja
haastavaa saada työtä. Lisäksi uskoin
kerhossa oppivani isoselle tärkeitä
taitoja.
Oletko ollut kerholaisena?
Olen ollut.
Millaista ohjelmaa legokerhossa
järjestetään?
Kerhossa järjestetään mukavaa kerholaisen haluamaa vapaata leikkiä
legoilla. Opetetaan kristinuskosta.
Mikä on ollut paras kokemus
kerhoista?
Parasta kerhossa on olleet onnistuneet kerhokerrat, kun kaikille jäi
hyvä fiilis kerhokerrasta. Hyvää on
ollut myös johtajuuden oppiminen.
Miksi kannattaa osallistua kerhotoimintaan?
Kerhonohjaajana oppii ryhmän johtamista, mikä on hyödyllistä isosille.
Oppii toimimaan lasten kanssa ja
tienaa vähän rahaa samalla.
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Thain kielellä on kohteliasta lisätä
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Bog!

Thaimaassa thain kielellä.
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Tansan

ksi

Sa-wat dii!

’Es-salāmu-`alēku!

b
Hujam

nepali

ste!

你好

Kiinas

sa man

Nǐ hǎ
o!

dariini

kiinak

si

Jännittävä aamu pikku Shiulin kylässä

Shiuli

Shiuli, pieni 5-vuotias tyttö asuu
kaukana Bangladeshissa savitalojen,
bambumetsien ja riisipeltojen ympäröimässä kylässä. Tänään Shiuli herää
tavallista aikaisemmin isosiskonsa vierestä laverisängyltä hämärässä makuuhuoneessa. Hän hieroo unisia silmiään
ja kuuntelee ääniä ulkoa. Sieltä kuuluu
vieraiden miesten huutoa ja vasaran
pauketta. Shiuli kömpii sängystä, itikkaverkon alta ja juoksee sisäpihan läpi
kotiportille katsomaan, mitä kylässä
tapahtuu.
Portin vieressä istuu ukki vihreällä
muovituolilla ja nojaa keppiinsä. Ukki
on tervehtynyt hyvin vuosi sitten
tapahtuneesta halvauksesta. Vaikka
kyllä sairaus vei häneltä näön toisesta
silmästä ja käveleminen onnistuu vain
kepin kanssa.
– Huomenta Shiuli! Miksi olet näin
aikaisin hereillä? ukki ihmettelee ja
vetää Shiulin syliinsä istumaan.
– Huomenta! Täältä kuului niin kummallisia ääniä, siksi heräsin. Ukki, ketä
nuo miehet ovat? Shiuli kuiskaa ja
painautuu unisena ukin rintaa vasten.
– He ovat rakentamassa aitaa ja porttia

Ukki

kyläämme. Katsopa, kuinka värikäs
siitä tulee!
– Kuulin kun puhuitte äidin ja isän
kanssa jostain juhlista eilen. Rakennetaanko tuota porttia sitä varten?
– Kyllä. Se on juhlaportti, vastaa ukki
ylpeänä. Sen alta kaikki ympäri maata tulevat vieraat kulkevat juhliin. Ne
kestävät kolme päivää.
– Tuleekohan Bibha-serkkukin tuosta lähikylästä? Sitten voisin leikkiä
hänen kanssaan! Shiuli innostuu ja
hyppää ottamaan kiinni kananpoikaa, joka juoksentelee ukin jaloissa.
– Tulee. Heidän perheensäkin tulee,
sillä hekin ovat kristittyjä.
– Ai niin kuin mekin, ukki? Shiuli
kysyy ja kömpii takaisin ukin syliin
kananpoika kädessään.
– Kyllä. Haluatko kuulla, kuinka
meistä tuli kristittyjä? ukki kysyy ja
silittää Shiulin kädessä olevaa kananpoikaa. Shiuli nyökkää, vaikka on
kuullut tarinan jo monta kertaa.
– Kun oli nuori poika, kuulin että
lähimpään kaupunkiin oli muuttanut
ulkomaalainen nainen, joka kiersi kylästä kylään kertoen jostakin

toisesta jumalasta. En ollut koskaan
nähnyt ulkomaalaista, saatikka kuullut
jostain muista jumalista kuin omistamme. Toivoin, että hän tulisi joskus meidänkin kyläämme. Mutta ei hän tullut.
Koulun loma-aikana lähdin parhaan
ystäväni kanssa kylään, jossa kuulin tämän ulkomaalaisen pitävän muutaman
päivän kurssia. Halusimme ottaa selvää
mistä tuolla kurssilla oli kyse. Helena,
tuo ulkomaalainen, opetti Raamattua,
kirjaa, joka kertoo Jeesuksesta. Saimme häneltä lämpimän vastaanoton ja
viihdyimme kurssilla yhdessä muiden
nuorten kanssa. Noiden päivien aikana
vakuutuimme, että Jeesus on se jumala, jota kannattaa seurata. Sain lahjaksi
Raamatun, ja aloin lukea sitä kotikylässäni salaa ystäväni kanssa. Arvelin
vanhempieni suuttuvan tästä uudesta
jumalasta. Mutta kun he vihdoin saivat
tietää salaisuuteni, eivät he suuttuneet
vaan halusivat, että lukisin kirjaa heillekin. Vuoden päästä meidän koko perhe
kastettiin. Helena, tuo lähetystyöntekijä Suomesta oli mukana kastejuhlassamme. Löysin seuraavalta raamattukurssilta mummisi, jonka kanssa menin
naimisiin. Kasvatimme myös lapsemme
kristityiksi, ja sinutkin Shiuli, päätti
ukki kertomuksensa silittäen hellästi
tytön päätä.
– Mutta ne juhlat, jota varten tuota
porttia rakennetaan, mitkä juhlat ne
ovat? kysyy Shiuli.
– Ne ovat kirkkomme vuosijuhlat.
Vuosikymmeniä sitten perheemme oli
lähes ainoa kristitty perhe, mutta nyt
meitä on jo yli tuhat. Kirkkoja on mo-

Portti

nessa kylässä. Pappi ja evankelistat
ajavat kyliin moottoripyörillä pitämään sunnuntain jumalanpalvelukset. Tänään illalla kirkkomme jäseniä
alkaa saapua kyläämme eri puolilta
maata kolmeksi päiväksi juhlimaan
yhdessä.
Iltahämärässä Shiuli istuu bambumatolla yhdessä äitinsä, mumminsa ja
isosiskonsa naisten puolella värikkään juhlakatoksen alla. Miehet
istuvat katoksen toisella puolella.
Siellä on myös ukki ja isä vieri vieressä muiden miesten kanssa. Mustapukuinen pappi lukee raamattua
hyvästä paimenesta, Jeesuksesta,
joka lähtee etsimään yhtä kadonnutta lammasta, nostaa se olalleen ja vie
takaisin kotiin.
– Semmoinen on Jeesus, ukin turva,
ja minunkin! ajattelee Shiuli onnellisena, ja yhtyy seurakunnan iloiseen
lauluun käsiään yhteen taputtaen.
Katoksen ulkopuolella loistaa kuu ja
tulikärpäset tanssivat.
ANNE GRÖHN, LÄHETTI

Kesän saavuttua
Pasi Riepponen
Seurakuntapastori, Sammonlahden seurakunta

Keväällä ja kesällä luonto ikään
kuin herää henkiin uudestaan
talven jälkeen. Puihin tulee lehtiä, ruoho alkaa vihertää, kukat,
kasvit, marjat ja hedelmät alkavat kasvaa. Auringon paiste lämmittää ja luonto on kesällä
niin kauniin näköinen.
Näinä päivinä olemme kiitollisia kesästä, jonka Jumala meille antaa tänäkin
vuonna.

vien, jokien ja meren rantoja.
Iholla saamme tuntea auringon
lämmön ja lempeän kesätuulen
vireen. Kielellämme saamme
maistaa kaikki kesän aikana
kasvavien hedelmien ja marjojen maut.

”Ihmisellä
on ainakin
viisi erilaista
tapaa tutustua
kesään.”

Ihmisellä on ainakin viisi
erilaista tapaa tutustua
kesään. Korvilla voimme
kuulla lintujen laulua, tuulen huminaa, veden liplatusta ja joskus
esimerkiksi metsässä ja luonnossa voi kuulla silkkaa rauhallista
hiljaisuutta.

Silmillä saamme nähdä luonnon
kaikessa kauneudessa. Erilaiset
kasvit, puut ja kaiken, joka luonnossa kasvaa. Saamme nähdä
kauniita maisemia, nurmikenttiä,
metsiä, jylhiä kalliomaisemia, jär-

Raamatun aivan ensimmäisillä sivuilla on luomiskertomus, jossa kerrotaan, miten Jumala loi
kuudessa päivässä maailman ja kaiken elävän. Ei
ollut aivan kirjaimellisesti
kyse kuudesta päivästä,
vaan pidemmästä ajasta, jolloin
kaikki sai alkunsa. Ihmisen
tehtäväksi tuli viljellä ja varjella
tätä maailmaa. Siis pitää huolta
luonnosta, kasveista, eläimistä
ja muista ihmisistä. Meillä jokaisella on tämä suuri Jumalan
antama velvollisuus.
Kesä on kasvun aikaa. Silloin
ihmiset saavat tästä maailmasta
ruokaa syödäkseen, vettä juo-

”Vaikka aina ei olisikaan kavereita,
joiden kanssa viettää aikaa,
niin jokaisella on Jumala vierellään.”
dakseen ja kaikki elämään
vaadittavat perustarpeet. Kesä muistuttaa
selvästi, että Jumala
on ollut hyvä ihmisiä kohtaan monella eri tavalla.
Joskus kesällä
voi olla hieman
yksinäinen olo,
jos ei näe tuttuja
kavereita pitkään
aikaan. Kaverit saattavat olla lomamatkalla, kesämökillä tai jossain
muualla, jonka vuoksi he eivät ole läsnä kaiken aikaa. Yksin voi
tulla olla vähän tylsää ja joskus jopa
hieman pelottavaakin.
Raamatussa meitä muistutetaan näil-

lä sanoilla: ”Sinä ihminen,
joka luulit olevasi yksin,
et ole yksin. Jumala
on olemassa, ja hän
on Jumala, joka
on sinun kanssasi
ja sinua varten.”
Vaikka aina ei
olisikaan kavereita, joiden kanssa
viettää aikaa, niin
jokaisella on Jumala vierellään.
Voimme turvallisin ja
hyvin mielin lähteä viettää kesää. Me voimme tehdä
niin tietoisina siitä, että rakkaiden
läheisten ihmisten lisäksi meillä on
rinnalla rakastava, armollinen ja kaikkivaltias Jumala.

Jotain mielessä?
Ota yhteyttä, autamme mielellämme!
Niina Korpi
Vs. nuorisotyönohjaaja
Joutsenon seurakunta
niina.korpi@evl.fi
040 312 6740
Penttiläntie 5
54100 Joutseno

Krista Ylä-Kotola
Nuorisotyönohjaaja
Lappeenrannan srk
krista.yla-kotola@evl.fi
040 312 6342
Valtakatu 38
53100 Lappeenranta

Satu Terävä
Nuorisotyönohjaaja
Joutsenon seurakunta
satu.terava@evl.fi
040 312 6741
Penttiläntie 5
54100 Joutseno

Kirsi Lampi
Nuorisotyönohjaaja
Lauritsalan seurakunta
kirsi.lampi@evl.fi
040 312 6442
Kauppalankatu 1
53300 Lappeenranta

Jari Berg
Nuorisotyönohjaaja
Lappeen seurakunta
jari.berg@evl.fi
040 312 6640
Valtakatu 38, 2. krs
53100 Lappeenranta

Markus Rantanen
Nuorisotyönohjaaja
Lauritsalan seurakunta
markus.rantanen@evl.fi
040 312 6441
Kauppalankatu 1
53300 Lappeenranta

Päivi Suutari
Vs. nuorisotyönohjaaja
Lappeen seurakunta
paivi.suutari@evl.fi
040 312 6641
Valtakatu 38, 2.krs
53100 Lappeenranta

Anja Kytölä
Lähetyskasvatussiht.
Sammonlahden srk
anja.kytola@evl.fi
040 312 6542
Hietakallionkatu 7
53850 Lappeenranta

Jukka Hirvi
Nuorisotyönohjaaja,
poika- ja partiotyö
Lappeenrannan srk
jukka.hirvi@evl.fi
040 312 6343
Valtakatu 38, 3. krs, 53100 Lappeenranta

Ville Piira
Vs. nuorisotyönohjaaja
Sammonlahden srk
ville.piira@evl.fi
040 312 6541
Hietakallionkatu 7
53850 Lappeenranta

Leikkaa pelimerkit irti. Kumpikin pelaaja laittaa vuorollaan pelimerkin ruudukkoon. Voittaja on se, kumpi saa
kolme omaa merkkiä pystyyn, vaakaan tai viistoon.

