Arvoisa isostoimintaan tulevan huoltaja!
Kutsumme Sinut huoltajille järjestettävään hetkeen su 1.9. klo 13.30 Vaivion
kurssikeskukseen, jonka jälkeen osallistuminen leirin yhdessä toteuttamaan
messuun tähtikappelissa. Leiri loppuu klo 15. (Vaiviontie 21, Harinjärvi)
Tarjoamme kahvit ja pullat. Ilmoittautuminen on nuoren osallistujakortin alussa.
Tervetuloa!
Isostoiminta

Isostoiminnassa voi olla mukana niin monta vuotta kuin haluaa. Ensimmäisen
vuoden jälkeen saa todistuksen. Kokoontumisia on muutamia kuukaudessa.
Koulutus on suunnattu ihan kaikille nuorille, jotka ovat käyneet rippikoulun.
Koulutus ei velvoita lähtemään isoseksi.
Nuori saa valmiuksia toimia ryhmässä, ohjata ryhmiä, todennäköisesti lisää
itseluottamusta, esiintymiskokemusta, kasvunmahdollisuuden sekä kavereita.
Koulutuksessa opitaan uutta itsestä, toisista ja Jumalasta. Se valmistaa isosen
tehtäviin 7-13-vuotiaiden kerhoissa ja leireillä sekä rippikoulussa. Kaikki saavat
henkilökohtaisen isostodistuksen osallistumistaan vastaan.
Isostoiminnasta vastaava nuorisotyönohjaaja on Delila Myyry. Lisäksi
kouluttajina toimivat nuorisotyönohjaajat, nuorisopappi ja vanhat isoset.

Kustannukset

Koulutusleirit maksavat 10€ per leiri ja lisäksi jotkut valinnaiset retket/leirit
ovat maksullisia. Jos perheellänne on talouden kanssa haasteita, niin olkaa
reilusti yhteydessä Delila Myyryyn. Maksuvapautus tai –alennuslomakkeita saa
ladattua janoa.fi:stä Isoset > Joensuu.

Ilmoittautuminen

Isosleireille ja – retkille ilmoittautuminen tapahtuu netissä, janoa.fisivustolla kulloinkin ilmoitettuina aikoina. Nuoren tulee itse pitää huolta
ilmoittautumisesta. Joistakin tilanteista muistutamme tekstiviestitse. Sekä
uusien isosten Whatsapp- ryhmän kautta. Tammikuussa liitämme nuoret
isoon whattsapp-ryhmään ellei huoltaja kiellä osallistumasta näihin ryhmiin.

Isosena toimiminen

Jokainen saa toimia isosena syys, talvi ja kevätkauden aikana lasten ja nuorten
parissa. Jokainen saa halutessaan isosena toimimisen kokemuksen kerhojen ja
rippikoulutapaamisten myötä.

Isosvalinnat kesälle

Isosvalinnat tehdään keväällä erillisen isoshaun myötä. Haussa haetaan isosia
kesän rippileireille, alakouluikäisten leiripäiviin ja leirikouluihin. Näille
erillisessä haussa valituille isosille maksetaan pientä palkkiota. Isosvalinnoissa
painotetaan monenlaisuutta. Isostiimiin etsitään monenlaisia erilaisilla
vahvuuksilla ja taidoilla olevia isosia. Ajatus on, että isoset kasvavat
tehtävässään käytännön tehtävien ja vastuun kautta. Kaikki isostoimintaan
osallistuvat eivät pääse isoseksi kesällä, mutta isoskokemuksen saa jokainen
talven ja kevään toiminnan kautta kerhoissa ja rippikouluryhmissä. Kesän
isosvalintojen perusteet kerrotaan selvästi nuorille. Isoshaku on huhtikuussa
ja kerhoisosten osalta elokuussa.

Turvallisuus

Toiminnassamme otamme huomioon fyysisen ja henkisen turvallisuuden.
Ja kaikki toimintamme on täysin päihteetöntä (myös savutonta).

Tarvittaessa saa olla yhteydessä
Nuorisotyönohjaaja

Delila Myyry

050 527 1801

delila.myyry@evl.fi

