Hinnat ja ilmoittautuminen
KURSSIMAKSUT
koko aika 120 e



RUOKAILUT
 Kaikki ohjelmassa mainitut ruokailut yhteensä 45 e
 Yksittäiset ateriat: lämmin ruoka 9,50–12,50 e, aamu- ja iltapalat 6–8 e,
päiväkahvi 5 e
MAJOITUS
 1 hh 50 e
 2 hh 30 e/hlö
ILMOITTAUTUMINEN Opiston toimistoon 11.7.2022 mennessä.
Paikkoja voi kysellä toimistosta vielä ilmoittautumisajan päätyttyä.
 puh. 08 4639 200
 sähköposti toimisto@kkro.fi
 tai webropolin kautta: https://link.webropol.com/ep/starttipaivat22
Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa veloituksetta viimeistään 8 päivää ennen tapahtuman
alkua.
7-3 päivää ennen tapahtumaa tehdystä peruutuksesta veloitamme 30% tapahtuman maksuista, siitä osuudesta mikä on varattu ilmoittautumisen perusteella. Mikäli
peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme maksut
täysimääräisenä. Sairaustapauksissa maksuja ei peritä (toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus). Peruutukset tehdään Opiston toimistoon

PL 26 (Kasarmintie 2), 85101 Kalajoki
Puh. 08 4639 200, toimisto@kkro.fi
www.kkro.fi
Tutustu myös Opiston
Facebook-sivuihin
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Starttipäivät

seurakunnan varhaiskasvatuksessa
työskenteleville 4.-5.8.2022

Luojan luomaa !
- tulevan toivoa

Starttipäivät 4.–5.8.2022

seurakunnan varhaiskasvatuksessa työskenteleville
Varhaiskasvatuksen starttipäiville kutsutaan seurakuntien työntekijöitä aloittamaan
uutta toimintakautta yhdessä. Tänä vuonna starttipäivillä etsimme toivorikasta tulevaisuutta mm. pohtimalla luontosuhdetta ja jumalanpalveluselämää. Päivät koostuvat
innostavista luennoista, oivaltavista kanavatyöskentelyistä ja monipuolisesta materiaaleihin tutustumisesta. Tervetuloa mukaan vaikka koko kasvatuksen tiimillä!

Kouluttajista
Miten varhaiskasvatuksessa voisi huomioida lasten tunteita ja ajatuksia ympäristöasioihin liittyen? Entä aikuisten omat tunteet ja asenteet, miten niiden kanssa eletään?
Ympäristötunteiden ja ympäristöteologian tutkija, kouluttaja Panu Pihkala luennoi
aiheesta torstaina 4.8. kolmessa osassa. Luvassa on myös paljon mahdollisuuksia keskustelulle ja jakamiselle. Pihkala puhuu aiheesta myös iltakoulussa klo 18.30.
Meri Hannikainen on Verkosto-yhteisön kasvatuksen koordinaattori, sekä Suomen
Messy Church -koordinaattori. Koulutukseltaan hän on kirkon nuorisotyönohjaaja ja
lähes valmis teologian maisteri. Merin sydämellä on se, että kokonaiset perheet voivat
yhdessä tulla rakastavan Jumalan luokse ja alkaa elämään kristityn elämää yhdessä.

11.00 Panu Pihkala: Varhaiskasvatus ja ympäristötunteet
12.00 Lounas ja vapaaehtoinen tutustuminen kierrätyskeskus Fannin tupaan
13.00 Ken on luonut kukkasen? - Muskarimessu
14.00 Kahvi
14.30 Panu Pihkala: Miten vahvistaa toivoa ja toimijuutta
15.45 Toivon kartalla
		Luonto, Raamattu ja rastirata. Ideoita, kokemuksia ja välähdyksiä perhekerhoihin ja
		

17.00
18.30

Päivällinen
Kaikille avoin Opiston iltakoulu päivän teemoista.
Luennoitsijana Panu Pihkala
		Illan aikana mahdollisuus omatoimisesti tutustua Opiston alueelle rakennettuihin
		
luontokoloihin. Luontokolojen rakennusmestarina Ylipuutarhurin
		lisäksi Sanna Hankala

20.00 Iltahartaus
20.30 Iltapala
		Saunat lämpenevät päivän päätteeksi

Perjantai 5.8.
8.00
8.45
9.00
10.00

Torstai 4.8.
8.00
9.00
9.30
10.30

Ilmoittautuminen ja aamupala
Tervetuloa Starttipäiville!
Panu Pihkala: Ympäristökysymykset, tunteet ja kasvatus
Tauko/ materiaalipöytiin tutustuminen/vessa/ juominen/rupattelu

Aamupala
Aamurukous
Meri Hannikainen: Messy Church – Mihin sotkuista kirkkoa tarvitaan?
Kanavat I
• Ihanaa! Tänään sataa vettä! Lapsen luontosuhteen vahvistaminen
toiminnallisilla keinoilla, Sanna Hankala

Sanna Hankala, Elina Lindelä ja Anna Lahtinen ovat Kalajoen Kristillisen Opiston
työntekijöitä. Sanna ja Elina ovat kasvatusaineiden opettajia ja lastenohjaajakoulutuksen moniosaajia. Anna on puolestaan Opiston kurssisuunnittelija, pappi ja lastenohjaaja.

Ohjelma

leiripäiviin Opiston lähiympäristössä.

• Messy Church, miten päästä alkuun? Meri Hannikainen
• ”Metsän puut taputtavat käsiään!” (Jes. 55:12) Ideoita toiminnalliseen
Raamattutyöskentelyyn eri-ikäisten kanssa Elina Lindelä ja Anna Lahtinen

11.00 Kanavat II
12.00 Lounas
		Pakkaus ja huoneiden luovutus
13.00
14.00
14.30

Kanavat III
Vielä hetki yhdessä
Kiitokset ja kahvit

