ISKO-KOULUTUKSEN KUTSUKIRJE 2022-2023

Kiitos, että olet ilmoittanut kiinnostuksesi
isos- ja kerhonohjaajakoulutusta kohtaan!
Tässä kirjeessä saat tärkeää tietoa koulutuksesta.
Liitteenä on myös ISKO-koulutuksen aikataulu.
Tutustu siihen huolella huoltajasi kanssa ja
varmista, että kyseiset päivämäärät sopivat
kalenteriisi. Koulutukseen osallistuminen vaatii
huoltajan luvan.

MITEN KOULUTUS JÄRJESTETÄÄN?
Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakunnissa toteutetaan maksuton ISKO-yhdistelmäkoulutus, josta saa
pätevyyden sekä kerhonohjaajan, että isosen tehtäviin. Koulutus järjestetään yhteistyössä Varpaisjärven ja
Lapinlahden seurakuntien kanssa. Osittain koulutus toteutetaan omissa seurakunnissa. Leirit ja osa
tapaamisista pidetään yhdessä. Toisella paikkakunnalla oleviin koulutustapahtumiin järjestetään
yhteiskuljetus.
ISKO-koulutukseen sisältyy ryhmäkohtaisia ISKO-miittejä, jumalanpalveluskäyntejä, kaksi leiriä,
turvallisuuskoulutus, essee sekä projektityö. Projektista saa lisätietoa ISKO-aloituksessa.

MITÄ KOULUTUS MAHDOLLISTAA?
Koulutus antaa pätevyyden toimia isosen tehtävissä rippileireillä, päivärippikoulussa, alakouluikäisten
leireillä, lasten- ja nuorten tapahtumissa sekä kerhonohjaajana varhaisnuorten kerhoissa. Koulutuksesta
sekä leireistä/kerhoista saat todistuksen. Työllistyessäsi leireille tai kerhoon sinulle maksetaan palkkiota.
Osassa oppilaitoksia koulutuksesta saa lisäksi yhden hyväksiluetun kurssin.

MITÄ KOULUTUS ANTAA?
Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus tutustua paremmin itseesi ja uskon asioihin, rohkaistua
sosiaalisissa tilanteissa, saada uusia ystäviä sekä syventää suhdettasi Jumalaan. Koulutuksessa saat tietoa
mm. ryhmädynaamiikasta, toimintojen ohjaamisesta eri ikäisille lapsille/nuorille, turvallisuudesta,
kerhoista ja kristillisestä kasvatuksesta. Lisäksi opit ohjaamaan raamiksia, pelejä ja leikkejä sekä pääset
harjoittelemaan sketsejä. Saat myös rohkeutta hyödyntää omia vahvuuksiasi ryhmänohjaajan tehtävissä.
Tule rohkeasti mukaan sellaisena kuin olet, sillä kaikenlaisia isosia tarvitaan!
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TIEDONKULKU JA VIESTINTÄ
Kaikki koulutukseen liittyvä viestintä tapahtuu sähköisesti. Retkiin ja leiriin liittyvä informaatio sekä
kirjeet löydät seurakuntien omilta nettisivuilta: ”Tule mukaan, alaotsikon ”Nuorille” alta, kohdasta ”Isos- ja
kerhonohjaajakoulutus”. Ole siis aktiivinen! Kouluttautuville perustetaan yhteinen Whatsapp-ryhmä
viestintää helpottamaan. Ilmoittautumalla koulutukseen huoltaja antaa nuorelleen luvan myös tämän
ryhmän käyttöön.

POISSAOLOT
Koulutukseen osallistuvien odotetaan olevan motivoituneita niin, ettei turhia poissaoloja tule. Mieti siis
ennakkoon, sopivatko aikataulun tapaamiset kalenteriisi. Jos et jostain erityisestä syystä (esim.
sairastuminen) pääse tulemaan kokoontumiseen, pyydä huoltajaasi ilmoittamaan siitä Kairolle tai Saaralle.
Tällöin voit osallistua toisen yhteistyöseurakunnan (Lapinlahti/Varpaisjärvi) vastaavaan kokoontumiseen
tai tehdä korvaavan tehtävän, joka on tulostettavissa seurakuntien nettisivuilta. Jos poissaoloja kertyy
liikaa, keskustellaan nuoren kanssa koulutuksen osallistumisesta ja sen jatkosta. Vaihtoehtoisesti
koulutusta voi jatkaa ensi vuonna.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUJAKORTTI
Koulutukseen ilmoittaudutaan laittamalla Kairolle sähköpostiviestin, kairo.kivilo@evl.fi (Esimerkkilause:
”Ilmoittaudun isoskoulutukseen, oma nimi, seurakunta ja puhelinnumero”). Ilmoittautumisaika päättyy
sunnuntaina 28.8.2022. Jos on kysyttävää, ota yhteyttä Kairoon tai Saaraan.
Ilmoittautumisen lisäksi koulutukseen osallistuvan tulee palauttaa osallistujakortti, jossa on huoltajan
allekirjoitus. Osallistujakortti lähetetään tämän kirjeen mukana ja se tulee palauttaa aloituspäivänä.

KOULUTTAJAT JA YHTEYSHENKILÖ
Isos- ja kerhonohjaajakoulutusta ohjaavat Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyönohjaaja Kairo Kivilo,
kairo.kivilo@evl.fi, puh. 044 733 5266 ja Lapinlahden nuorisotyönohjaajat Saara Kauppinen,
saara.kauppinen@evl.fi, puh. 044 505 8471 ja Minttu Tähtinen (Tekstiviestien sijaan on toivottavaa
käyttää viestittelyyn WhatsAppia).
Koulutuksessa on mukana myös seurakuntien eri työntekijöitä, nuoria ohjaajia sekä isosia.

Koulutusterveisin:
Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakunnat
Ylä-Savon seurakuntayhtymä
www.varpaisjarvenseurakunta.fi
www.lapinlahdenseurakunta.fi

