Vastuullinen ihminen:

i:
3. vuos
EN
JOUTS

AUTTAMINEN

AIH E: Avustus- tai auttamistempaukseen
osallistuminen
SUO R ITUSPAIKKA: Missä apua vaan
tarvitaan: koti, piha, kirkko, tienvarsi…
KESTO: vähintään 1 tunti
TAVO ITE: Polunkävijät antavat hyvän kiertää
ja voivat kokea, että antaessaan saa.

SISÄLLÖ T:
-

Aikaisemmassa kerhossa tempauksen
valmistelua ja suunnittelua

-

Sovitussa kohteessa auttaminen

-

Lopuksi jotain mukavaa kiitokseksi,
esim. herkkuhetki

TAR VIKKEET: Tempauksesta riippuen
siivousvälineitä, työkaluja tai muita tarvittavia
tarvikkeita. Lopuksi herkkuja.

Toiminta
1. ALOITUS: AVUNTARVITSIJA

kesto noin 5 minuuttia

Mikäli on aikaa, voidaan leikkiä ”Kuka on ystäväni?” –leikkiä nimellä ”Kuka tarvitsee apua?”. Seisotaan
piirissä. Yksi polunkävijä poistuu huoneesta tai menee kuulomatkan ulkopuolelle. Piirissä olijat sopivat,
kuka piirissä seisojista on ”avuntarvitsija”. Lähtenyt polunkävijä kutsutaan takaisin ja hänen tulee keksiä,
kuka on sovittu henkilö. Hän saa kysyä kysymyksiä, joihin toiset vastaavat vain kyllä tai ei. Kysymys voi
vaikka olla: onko avuntarvitsijalla punainen paita? Tuliko avuntarvitsija kerhoon polkupyörällä? Kun oikea
henkilö on keksitty, vaihdetaan arvaajaa.

2. AIHEEN KÄSITTELY: MITÄ TEHDÄÄN?

kesto noin 60 minuuttia

Autuasta on antaa!
Kerho voi itse päättää minkä tyyppinen avustustempaus heille sopii parhaiten. Aikaisemmassa kerhossa
saattaa joutua jo valmistelemaan tai harjoittelemaan tätä kertaa varten. Tärkeää on, että ohjaajat ovat
positiivisin mielin mukana, silloin myös kerholaiset ovat innokkaina auttamassa.
Auttamismahdollisuuksia on rajattomasti. Voidaan auttaa paikallista ADRA:a sen tempauksessa, siivota
seurakuntalaisen pihaa tai pestä ikkunoita, käydä vanhainkotivierailulla, kerätä sympatiaa, kerätä roskia
teiden varsilta, tehdä kirkossa kevätsiivousta, viedä joulukukkia vanhuksille seurakunnan puolesta, keittää
mehuja ja hilloja seurakuntalaisille tai myyntiin syksyisin, auttaa polunkävijöitten omia perheitä heidän
muutoissaan, siivouksissaan, missä ikinä apua tarvitaan.

Auttamistempauksia voi suunnitella myös yhdessä toisten kerhojen kanssa, jolloin eri paikkakuntien
polunkävijät voivat tavata toisiaan.

3. LOPETUS: LEIKKI JA HERKUTTELU

kesto noin 15 minuuttia

Mikäli vain jää aikaa auttamiselta, niin ennen tai jälkeen tempauksen voisi leikkiä polunkävijöille tuttua ja
mieluista leikkiä.
Uurastamisen jälkeen auttajat palkitaan pienellä tarjoilulla tai jollain muulla mieluisalla toiminnalla. Kiitä
polunkävijöitä auttamisesta!

+ HARTAUS
Muista pitää hartaushetki kerhon alussa ja/tai lopussa. Voit tehdä sen millä tavalla tahansa, tässä muutama
idea tälle kerralle:
- Lukekaa Raamatusta Ap.t. 20:35 ja Luuk. 6:38 ja keskustelkaa miltä tuntuu auttaa ja tulla autetuksi.
- Kirjoittakaa rukous- ja kiitosaiheita kerhon yhteiseen rukouskirjaan.
- Jos joku polunkävijöistä on opetellut Raamatun tekstin ulkoa, hän voi esittää sen.

KERTAUS SEURAAVASSA KERHOSSA PIDETTÄVÄKSI kesto noin 5 minuuttia
Keskustelua siitä, miltä tuntui auttaa ja näyttikö siltä, että autettavat olivat iloisia. Huomataan myös, että
pienissä asioissa lähimmäistä voi auttaa joka päivä.

Lisätietoa
AIHEESEEN LIITTYVÄT HARRASTEMERKIT
-

Serving Communities
Community Assessment
Hunger Relief
Christian Visitation
Community Improvement
Feeding Ministries

TAUSTAKUVAN LÄHDE: <a href="https://www.freevector.com/children-and-parentssilhouettes">FreeVector.com</a>

