KESÄ 2017

Varhaisnuorten leireillä
pidetään hauskaa!

N

uori mäntyharjulainen
poika Ilmo Häkkinen saapui
eräänä kauniina kesäpäivänä silloiselle raittiusleirille Partaharjuun. Nykyään raittiusleirejä ei enää ole,
vaan ne kulkevat harrasteleirien nimellä.
Nuori Ilmo oli innoissaan
telttaleiristä kuuluisassa leirikylässä.
Mieleenpainuvin hetki tapahtui eräänä päivänä, kun
ohjaaja kehotti poikajoukkoa katsomaan taivaalle. Yli
lensi lentokone, joka pudotti lentolehtisiä läheiseen metsikköön.
– Lähdimme porukalla etsimään ja keräämään lentolehtisiä. Olihan se sellaiselle maalaispojalle hieno näky,
Häkkinen naurahtaa.
Pieksämäen seurakunnan
johtava nuorisotyönohjaaja
Ilmo Häkkinen on tuttu näky
nykypäivänkin leireillä.
Pieksämäen seurakunta järjestää aktiivisesti leirejä eri
ikäisille lapsille ja nuorille.
Tuleva kesä ei ole poikkeus.
– Järjestämme alle 10-vuotiaille sekä yli 10-vuotiaille
leirit. Jälkimmäinen on perinteinen hiippakuntaleiri Partaharjussa, Häkkinen kertoo.
Lisäksi seurakunta järjestää kesällä rippikoululeirejä.
Leiritoiminta on viime
vuosien aikaan ollut hyvin
suosittua.
– Tälläkin hetkellä kesän
leirit ovat täynnä, ja jono-
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Varhaiskasvatuksen kesätoiminta 2017:
Perheiden puuhapäivät
Kontiopuiston seurakuntakoti: ma 5.6. klo 10 -12
Naarajärven seurakuntatalo: ma 5.6. klo 10 -12
Perheretki
Nokkakiven huvipuistoon
keskiviikkona 14.6.
klo 10.30- n. 18.00
Hinta: 16 €/ henkilö (yli 1v. ),
sisältää kuljetuksen sekä
yli 1-vuotiaan lapsen rannekkeen

Ilmo Häkkinen

Hippu-leirillä Partaharjussa leirien johtajien soutukilpailu
rantajuhlassa. Kuva vuodelta 2013.

Ilmoittautuminen 11.5. -2.6.
www.pieksamaenseurakunta.fi
48 ensimmäistä mahtuu mukaan
Lähtö Uudelta kirkolta

Tara McLees

Perheleiri
Nuuvinniemessä
4.-6.8.2017
Leirin hinta: 40€/aik.,15€/lapset,
alle 2v ilm.
Ilmoittautuminen alkaa 11.5.www.pieksamaenseurakunta.fi
Leirille mahtuu 9 perhettä
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.

Lapsiperheiden leiripäivä Jäppilän Syrjälammen leirikeskuksessa
torstaina 15.6. klo 10 -14
Päivän ohjelma 3€/hlö, sisältäen ohjattua toimintaa, askartelutarvikkeet ja lounaan
ilmoittautuminen: 11.5. – 7.6. www.pieksamaenseurakunta.fi

Heinäkuun toimintaa:
Merirosvot hukuttavat isosen pallomereen pallohaiden saaliiksi.

Ilmo Häkkinen on tuttu kasvo leireillä.

tuspaikoilla on paljon lapsia,
Häkkinen kertoo.
Seurakunta onkin päättänyt ottaa käyttöön uudenlaisen kokeilun, jossa lapset
voivat tulla leirille niin sanotuille päiväpaikoille.
– Tämä tarkoittaa sitä, että
otamme kymmenkunta lasta
mukaan leiriohjelmaan päiväksi, mutta yöksi pitää mennä kotiin nukkumaan. Katsomme nyt, miten tämä lähtee toimimaan.
Kesän telttaleiri on valmistelutyötä ja aikaa vaativa tapahtuma. Leirille osallistuu
Kuopion ja Mikkelin hiippa-

kaa jääneitä saatetaan kutsua
töihin.

kunnista noin 300 lasta.
Leirien ohjelma pyritään
pitämään monipuolisena ja
vaihtelevana. Esimerkiksi
alakoululaisille suunnatuilla
leireillä leikit, pelit ja askartelu ovat olennainen osa leiriohjelmaa.
– Olemme myös paljon ulkona. Ja itse pyrin siihen, että
jokin askartelu olisi aina puutyö, Häkkinen kertoo.
Leirit kestävät yhden tai
kaksi yötä, Partaharjun telttaleiri puolestaan viisi yötä.
Isosten rooli leireillä on
olennainen.

– Moni leireillä itse käynyt
hakeutuu jossain vaiheessa
isoseksi. Olen huomannut,
että jos perheellä on omia
kokemuksia omasta lapsuudestaan leireiltä tai kerhoista, silloin omatkin lapset laitetaan mieluusti seurakunnan
toimintaan mukaan.
– Kun vanhemmat ovat itse nähneet, millaista leireillä
on, heistä on turvallista laittaa lapsia mukaan.
Tämän vuoden leirien isosvalinnat on tehty, mutta Häkkisen mukaan uusi päiväleiripaikkakokeilu mahdollistaa sen, että ilman isospaik-

Leirien sisältöä suunnitellaan varhaisnuorisotyössä myös leiriläisten itsensä
kanssa.
– Järjestämme maanantaina
15. toukokuuta tilaisuuden,
jossa leiriläiset pääsevät itse
ideoimaan ja suunnittelemaan
tulevien leirien ohjelmaa. Toiveita otamme toki vastaan jo
leireilläkin. Tämä maanantain
tilaisuus on jälleen uudenlainen kokeilu, jotta voisimme
entisestään kehittää toimintaa, Häkkinen kertoo.

Mitä tulee hänen omaan
varhaiseen leirimuistoonsa
lentolehtisten keräämisestä
ja lentokoneen näkemisestä,
tarina ei saanut aivan toivottua loppua.
– Yhden yhtäkään lehtolehtistä en löytänyt, vaikka kavereilla niitä oli käsissään vinot
pinot! Eksyin jollekin suolle,
minne ei yhtäkään lappusta
ollut pudonnut. Mutta siitäkin huolimatta tuo muisto on
jäänyt vahvasti mieleeni. Niitähän me haemme nykyäänkin leireiltä: elämyksiä.
Tara McLees

”Riparilla kukaan ei joudu olemaan yksin!”

O

dotan, että riparilla tulee
olemaan todella hauskaa
isosena! Minulla on hyviä
muistoja omasta rippileiristäni, naurahtaa 15-vuotias Jenni
Heiskanen.
Hän pääsee tänä kesänä ensimmäistä kertaa isoseksi rippileirille.
Koska oma ripari on Heiskasella
hyvin muistissa, hän osaa varautua
tulevaan kesään.
– Muistan, että aluksi olin vähän
ujo olo, kun ympärillä oli niin paljon tuntemattomia ihmisiä. Mutta
silloin täytyi vain lähteä rohkeasti
mukaan tekemiseen
– Omalla kohdallani huomasin,
että minusta tuli sosiaalisempi rippileirin jälkeen.
Kesän rippileireillä isosina toimivat myös 17-vuotias Alma Liukkonen ja 16-vuotias Matti Heiskanen. Almalle isosena olo on jo tuttua, mutta Matti Heiskanen on sukunimikaimansa Jennin kanssa ensimmäistä kertaa isosena.
Alma on ollut pienestä pitäen mu-
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Alma Liukkonen, Jenni Heiskanen ja Matti Heiskanen toimivat kesällä rippikouluisosina.

kana seurakunnan toiminnassa.
– Kävin pienenä kerhoissa ja olin
mukana silloisen kanttori Juho
Lehtolan kuorossa ja urkukerhossa. Rippileirini jälkeen päätin lähteä isoseksi, hän kertoo.
Kolmikko painottaa, että kenenkään ei tarvitse jännittää rippileiriä.
– Periaate on, että kukaan ei joudu olemaan yksin. Me isoset pidämme huolta siitä, että riparilla vapaaajallakin on tekemistä ja kaikki voivat olla mukana touhussa, Alma painottaa.
Isosten rooli rippileirillä on suuri. Sen lisäksi, että he toimivat omien ryhmiensä vetäjinä he järjestävät
leirille ohjelmaa.
– Luvassa on ainakin erilaisia
leikkejä ja pelejä, ehkä vähän kilpailuakin, Jenni Heiskanen listaa.
Isoset ovat myös ne henkilöt, joille rippikoululaiset tulevat tentattaviksi ulkoa opeteltavista Raamatun
kohdista. Tällaisia ovat muun muassa Isä meidän rukous ja uskontunnustus.

– Se vähän riippuu leiristä, montako asiaa rippikoululaisten täytyy
osata ulkoa. Muistan omalta leiriltäni sen, että opeteltavaa oli yksi A4-arkillinen, Alma Liukkonen
naurahtaa.
Kolmikko kertoo odottavansa innolla tulevaa kesää. Ripillepääsy on
monen nuoren elämässä edelleen
hyvin tärkeä asia.
Kaikki eivät kuitenkaan hakeudu
rippikouluun, vaikka kaveritkin sinne menisivät.
– Tiedän joitakin oman ikäluokkani nuoria, jotka kävivät Prometheus-leirin, Alma sanoo.
Vaikka rippikoulun käyminen olikin vielä muutamia vuosia sitten hyvin yleistä, arvioi kolmikko, että nykynuorista sen käy noin 75 prosenttia.
– Minulle oli aika selvää, että menen riparille. Sieltä jäi paljon hyviä
muistoja, Matti Heiskanen toteaa.
Tara McLees

Ulla Anttonen on kiertänyt pitkän matkan Pieksämäelle.

Maailmanluuta
päätyi Pieksämäelle
Ulla Anttonen sijaistaa
kansainvälisen työn sihteeriä

P

ieksämäen seurakunnan kansainvälisen työn sihteerin
sijaisena aloitti 18.
huhtikuuta Suomussalmelta
kotoisin oleva Ulla Anttonen. Hänen matkansa Pieksämäelle on ollut pitkä ja
kulkenut lyhyesti myös ulkomaiden kautta.
– En ole oikeastaan mistään kotoisin, olen tällainen maailmanluuta. Ollessani 16-vuotias lähdin maailmalle synnyinkunnastani
Suomussalmelta, Anttonen
nauraa.
Pääkaupunkiseudulle hän
lähti vanhemman sisarensa
kanssa.
Nuorena Anttonen haaveili sairaanhoitajan ammatista, mutta unelma torppaantui iho-ongelmiin.
– Silloin minulle ehdotettiin joko työtä opettajana tai
kirkon piirissä. Olin aina ollut kiinnostunut seurakunnan toiminnasta ja mukanakin olin aika paljon.
Anttonen päätyi töihin
seurakunnan nuorisotyöhön
kymmeneksi
vuodeksi.
Työssä ollessaan häneen puraisi myös lähetyskärpänen.
– Olin 28-vuotias kun läh-

din Taiwaniin. Olihan se aikamoinen paikka nuorelle
aikuiselle olla aivan uudenlaisessa ympäristössä, Anttonen muistelee.
Vaikka hän lähtikin Taiwamiin lähetystyöhön mieli
avoinna, ongelmaksi muodostui kielimuuri.
– Kieli oli se asia, joka
minulta ei yksinkertaisesti alkanut sujua. Ymmärsin, etten voisi tehdä työtäni
ja opettaa nuoria, mikäli en
oppisi kieltä. Vuoden verran
yritin, kunnes lähdin takaisin Suomeen.
Anttonen kertoo osallistuneensa matkallaan harjoittelijana nuorten leirille.
Siellä hän ryhtyi keskustelemaan erään paikalla olleen
nuoren kanssa.
– Kysyin häneltä omasta
mielestäni aivan oikein, että missä asut. Tämä nuori
alkoi nauraa aivan kauheasti ja kysyin tuttavaltani, mitähän mahdoin sanoa. Hän
kertoi, että olin kysynyt tytöltä, missä sinun sikasi on!
– Tästä huomaa sen, miten
tärkeää on osata eri äänenkorkeudet oikein.
Anttonen ei kadu lähtöään, mutta näin jälkeenpäin

hän pohtii kohdevalintaansa.
– Meillä oli mahdollisuus
lähteä joko Tansaniaan tai
Taiwaniin. Itse en halunnut lähteä Tansaniaan, koska pelkäsin niin paljon malariaa. Ehkä olisi sittenkin
pitänyt valita se kohde, hän
nauraa.
Suomeen palattuaan Ulla Anttonen jatkoi nuorisotyössä, kunnes hän sai Kontiolahdelta yhdistelmäviran aikuistyön sekä lapsi- ja
nuorisotyön parissa. Tässä
työssä hän jatkoi 18 vuotta
ollen pari kertaa opintovapaalla.
Pieksämäen seurakunnan
sijaisuuttaan Anttonen odottaa mielenkiinnolla.
– Täällä on hyvin aktiivista toimintaa ja uusia juttuja
halutaan mieluusti kokeilla.
Toimintaan olisi hyvä saada
myös nuorempia sukupolvia, ja se tulee varmasti olemaan haaste.
Pieksämäellä Anttonen
työskentelee lähetystyön,
Kirkon
Ulkomaanavun
kampanjoiden, ystäväseurakuntien sekä monikulttuurisuuden parissa.
Tara McLees

Perheiden liikuntakerho, Nuuvinmajalla, maanantaina 17.7. klo 17-19
Perheiden puuhapäivä, Sinikellonkujalla, tiistaina 18.7. klo 10-13
Perheiden puuhapäivä – yhdessä kokaten
Kontiopuiston seurakuntakodilla, keskiviikkona 19.7. klo 10-13
Lautapeli-ilta perheille, Kontiopuiston seurakuntakodilla, torstaina 20.7. klo 17-20
Perhekerho, Tahiniemen kerhohuoneella, perjantaina 21.7. klo 10-12
Liikuntapäivä perheille
Naarajärven seurakuntatalolla ja ympäristössä
maanantaina 24.7. klo 10 -13

Perheiden liikuntakerho
Uhonmäellä (suunnistusta)
tiistaina 25.7. klo 17.30-19

Retkipäivä perheille Paltasen rannassa
keskiviikkona 26.7. klo 10 - 13
yhteislähtö Uudelta kirkolta klo 9.45 omin kyydein
mukaan: omat eväät, mato-onki, uimavarustus

Vesipeuhula ja sauna perheille
Vangasharjun saunalla
torstaina 27.7. klo 10-13

Päivä perheille maalaismaisemassa
Mannisella, Hietamäentie 916
perjantaina 28.7. klo 10-13
mukaan: kumisaappaat, omat eväät

Lämmin kiitos kuluneesta toimintavuodesta.
Tervetuloa mukaan kesätoimintaan!
Elokuussa 2017 aloittaa uusi EKAVAUVA-RYHMÄ toimintansa.
Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1,5-2 tunniksi kerrallaan.
MITEN RYHMÄ TOIMII? Ryhmä on tarkoitettu ensimmäisen vauvansa saaneille perheille.
Ohjaajina ryhmässä toimivat seurakunnan koulutetut lastenohjaajat. Ryhmä toimii vertaisryhmänä ja luottamuksellisuuden periaatteella.
MITEN EKAVAUVARYHMÄÄN PÄÄSEE MUKAAN?
Ryhmään voivat ilmoittautua 1.8.2017 mennessä syntyneet vauvat ja heidän vanhempansa.
Ryhmään voidaan ottaa enintään 10 perhettä. Ryhmä perustetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alkavan ryhmän osalta olemme yhteydessä sinuun elokuun alussa. Ryhmään voit
ilmoittautua netissä osoitteessa: www.pieksamaenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

