
Pajat
Ikonien matkassa
Tule tekemän itsellesi oma matkaikoni! Ikoni muistuttaa meitä siitä, että saamme

aina turvata Taivaan Isään rukouksessa, kuljemmepa missä tahansa.

Sähköä ilmassa
Tule pohtimaan yhdessä kuinka älylaitteita, somea ja muuta elektroniikkaa

voidaan hyödyntää kerho- ja leirityössä. Jaetaan kokemuksia ja opitaan uutta.

N-Y-T - NYT!
Mikä on leikkien ja pelien merkitys kerhossa ja leirillä? Miten annat ohjeita

selkeästi ja ymmärrettävästi? 

Tule pohtimaan yhdessä ja saatat oppia muutaman uuden leikin myös!

Naurattava Seurakunta 
Saako sakastissa nauraa? Onko oikein kikattaa kirkossa? Miten stand up ja Jeesus

liittyy toisiinsa?

 Onko riparin iltaohjelmassa sketsit kuin viisi leipää ja kaksi kalaa

naurunnälkäisille? Tule pohtimaan huumoria, komiikkaa, ja vastuullisen isosen

roolia tässä sketsiviihteen luvatussa maassa - riparin iltaohjelmassa!

Elämäni biisi
 Musiikilla on merkittävä vaikutus leireillä ja kerhoissakin."Se auttaa meitä

kehittämään kommunikaatiotaitoja sekä tarjoaa merkityksellisiä kokemuksia ja

rikastuttaa mielikuvitusta.Tässä pajassa tutustutaan nykyisen NSV:n sekä

Laulutuulen hieman tuntemattomampiin lauluihin, tuttuja unohtamatta laulamalla

niitä yhdessä. Tutustumme myös muihin tapoihin tehdä erilaisia musiikkiin liittyviä

asioita leireillä ja kerhoissa"

Taito

Tieto
Ihme hartaus
Tuntuuko hartauden suunnittelu ja rakentaminen vaikealta,

etkö oikein tiedä mistä lähteä liikkeelle? Miksi hartauksia

pidetään ja mitä hartaudessa pitäisi puhua? Mietitään

yhdessä vastauksia näihin kysymyksiin.

Kertomukset kantavat
Tarvitsemme asioita, jotka antavat meille lohtua, iloa ja

toivoa. Ne kantavat meitä eteenpäin.

 Raamattu on suuri kertomus, ”kirjasto” täynnä pieniä, kaikkiin

aikoihin sopivia kertomuksia. Pohditaan yhdessä, mitä ne

puhuvat meille tänään ja miten voisimme välittää niitä

eteenpäin kerhoissa ja leireillä. 



Pajat
Et muuten tiennyt tätä Raamatusta
Mitä kaikkea Raamatusta arkeemme versookaan?

 Ideana olisi etsiä muutaman raamatunkohdan avulla eräänlaisia

knoppeja, jotka ovat mukana arjessamme, muttemme välttämättä

tajua niiden olevan Raamatusta. Lisäksi oikaisen muutaman

harhaväitteen, jotka tuntuvat elävän sitkeinä mielikuvina vailla

todellista faktapohjaa.

 
Raamattua toiminnallisesti
Pitäiskö siun pitää hartaus kerhossa tai leirillä? Voisiko hartaus olla

jotakin muuta kuin hiljaa istumista? Opetellaan yhdessä pari kikkaa,

joilla saat lasten ja nuorten korvat hörölleen.

”Kuka minä olen? Keitä me olemme?” Kristityn identiteetin äärellä
Mitä merkitsee olla kristitty? Mikä yhdistää kristittyjä, jotka ovat

mielipiteiltään, ominaisuuksiltaan, käyttäytymiseltään ja

näkemyksiltään hyvin moninaisia? Miten kristittynä oleminen näkyy

elämässä ja mitä hyvää se tuottaa itselle ja ympärille? Tervetuloa

pohtimaan mm. näitä kysymyksiä!

Tieto

Ristiin rastiin!
Mukavia tehtäviä, suunnistusta, hassuttelua ja iloa. 

Haasta itsesi tai kaverisi!

Ryhmä Hau!
Paikallinen yllätyskanava - Tule tutustumaan paikalliseen

erikoisuuteen!

Liekeistä lämpöä
Kokoonnutaan yhdessä tulen ääreen ja rauhoitutaan hetkeksi.

Vaihtelua tavalliseen
Oletko joskus pelannut frisbeegolfia? No et ole varmasti pelannut

lumikenkä frisbeegolfia! Tule haastamaan itsesi ja pidetään

hauskaa tämän kummallisen lajin parissa.

Liukumisen riemua!
Tule nauttimaan talven riemusta ja laskemaan mäkeä 

yhdessä!

Virkistys Huom! Nämä pajat pidetään ulkona!


