TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN KERHONOHJAAJAPÄIVÄT  ”Kasvurauhaa” 20.01.2018

HÄMEENLINNA / Poltinahon seurakuntatalo (Turuntie 34)
9.30 Ilmoittautuminen

10.00 Yhteinen aloitus (Mirva Lastu ja Mikko Vaismaa)
11.15 Lounas / Ideatori

12.15 Kanavat

13.30 Kerhojen väliset taitokisat  (Ninnu Hurme ja Antti Ojala)

14.30 Päiväkahvit

15.00 Suomen Lähetysseura

15.30  Kanavat

16.45 Musamessu (Marko Kylväjä, Markku Sintonen & Minna Lappalainen)
17.30 Kotimatkalle, eväät mukaan

Lisätietoja päivistä :
http://nuorikirkko.fi/kerhot/
Mirva Lastu p.040-8049 375  m
 irva.lastu@evl.fi
Kanavatarjottimesta valitaan 2 kanavaa ja yksi varatoive

Ilmoittautuminen 10.1 mennessä, tämän jälkeen osallistuville seurakunnille lähetetään
sähköpostitse tarkempi infokirje.

Kerhotaitokilpailuihin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta tietysti toivotaan osallistujia
haastamaan viime vuode voittaja Riihimäki.  Joukkue koko max.6 henkilöä+ työntekijä tarvitaan.

KANAVAT:
Työntekijät (Mikko Sulander)

Minun kerhoni (Jukka Jylhä)

Mikä on minun kerhonohjaajan identiteetti. Mitä minulle kerholaiset merkitsevät ja mikä minulle on
tärkeää kerhonpidossa. Näihin ja moneen muuhun haemme vastauksia. Tule energisoitumaan ja hakemaan
uusia tuulia omaan kerhoosi.

Ilmaisun iloa (Mikko Vaismaa)
Ilmaisun iloa sisältää leikittelyä, ilmaisua ja keskustelua. Pääpaino selkeässä ja rohkeassa itsensä ilmaisussa.

Rumpu kanava (Petri Hurme)
Soitetaan yhdessä lyömäsoittimia eripuolilta maailmaa ja rakennetaan äänistä yhteistä rytmiä. Ei tarvita
aikaisempaa soittokokemusta tai musiikillista lahjakkuutta. Jokainen osaa kun vaan tule kokeilemaan. Miltä
kuulostaa äänekkään soiton jälkeen hiljaisuus? –Ehkä rauhalta. Voiko rauhallisesti soittaa villiä musiikkia?
Tule ja hae mukaan ideoita oman kerhosi rytmisoitinten rakentamiseen ja niillä musisoimiseen.

Kerho hartauspolulla
Jumala on kerhossa mukana. Kerhon hartaushetkessä hän tulee näkyväksi, kun sytytämme kynttilän,
puhumme tai rukoilemme.  Mitä muuta hartaushetkessä voisi tehdä? Kerho hartauspolulla –kanavassa
rakennamme yhdessä erilaisten aiheiden ympärille alttareita. Hauskat ja kauniit esineet, kynttilät, kuvat,
sanat ja toiminnat tuovat uudella tavalla esiin Jumalaa ja hänen rakkauttaan. Tästä kanavasta saat evästä
kerhon hartauksien pitoon.
Musiikki osana kerhoa (Marko Kylväjä)

Kanavassa mietitään musiikin merkityksestä ryhmätyöskentelyssä sekä osana kerhohartautta.
Yhdessä laulamalla opetellaan uusia ja palautellaan mieleen vanhoja kerhokäyttöön sopivia lauluja.

Kerho askartelee (Raija Alonen)

Tule tekemään ja saamaan uusia vinkkejä kerhoaskarteluihin. Tutustutaan erilaisiin
askarteluvälineisiin ja materiaaleihin.

Legokerho

(Kari Laurila)

Legopalikat kehiin ja ideoimaan uutta! Kanavassa testaillaan legopelejä, kuvitetaan kertomuksia yms.

Kerho pelailee ( Minna Horelli)
”Koska saa itse päättää, mitkä vaatteet on sopivat kouluun? Miksi mun pitää olla kotona näin aikaisin, kun
kaverit saa olla ainakin tunnin pidempään? Mitä tehdä, kun ihastus tulee kylään ja porukat alkaa
hauskoiksi? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin haetaan vastauksia hullutellen, keskustellen ja eläytyen
5.-8. –luokkalaisille suunnatussa Faija skitsoo –lautapelissä. Tässä kanavassa pääset pelaamaan kyseistä
peliä ja askartelemaan sellaisen myös seurakunnallesi! Ota oma muistitikku mukaan, jos haluat materiaalit
sähköisenä esimerkiksi omien tehtävien tai kysymysten keksimistä varten tai vaikka pelin muokkaamiseksi
nuoremmille.”

Kerho retkeilee (Malla Lehtovaara)
Voiko kerhon kanssa mennä metsään? Kerho retkeilee - kanavassa pohditaan mitä asioita otetaan
huomioon, kun lähdetään kerhon kanssa ulos kerhopisteestä – vaihdetaan ideoita ja ajatuksia siitä kuinka
oman kerhon sisältöä voisikin toteuttaa ulkona.  Kanavassa ollaan ulkona ja asioita käydään läpi
toiminnallisesti partiolaisten ohjauksessa.
Rakenna rauhaa -mobiilipeli (Soila Pollari &Minna Lappalainen)
Tarvitset kännykän, pelimieltä ja säänmukaiset varusteet. Poltsarin lähimaastosta löydät puhelimella
avattavia tehtäviä, joista pelinvalvoja antaa sinulle reaaliajassa pisteitä oivallusten ja ratkaisujen mukaan.
Tule oppimaan uutta interaktiivisesti! Haasteita, kysymyksiä ja salamatehtäviä.

Liikkumisen iloa (Anne Granlund)

Liikunnan ja leikkimisen merkitys kerhossa. Tule hakemaan uusia ideoita ja vinkkejä kerhon
liikuntakasvatuksen toteutukseen.
Digitaalisuus kerhotyössä (Marcus Lundqvist)
Digitaaliset laitteet ja vempeleet tuovat uusia mahdollisuuksia kerhotoimintaan. Kanavassa rakennamme
mm. pianon, jonka koskettimina toimivat banaanit. Kokeilemme myös yksinkertaista koodaamista, jolla olisi
tarkoitus saada robotti liikkumaan. Tässä kanavasa pääset kokeilemaan uusia elektronisia härpäkkeitä ja
pohtimaan miten niitä voisi hyödyntää kerhotoiminnassa.

