Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyö
1

Työntekijä versio

Tarvitsemme Sinua…
…kerhonohjaajaksi
… isoseksi rippikouluun
… pyhäkoulun ohjaajaksi
Voi höpötellä seuraavaa……
Koulutuksista saat todistuksen, josta saattaa olla hyötyä kun
tulevaisuudessa haet opiskelu- tai työpaikkaa ja joissakin oppilaitoksissa
siitä saa hyvitystä opintoihin.
Kerhonohjaajan työhön pääset käsiksi jo heti syksyllä kurssiviikonlopun
jälkeen, isoseksi kouluttautuminen kestää kaksi vuotta.
Pyhäkoulunohjaajan hommat alkavat myös heti syksyllä
Tämän lisäksi nuorisotyö järjestää nuortenleirejä, rymyiltoja,
kartsakirkkoja, retkiä ja erilaisia tapahtumia, joihin kaikki Mikkelin nuoret
ovat tervetulleita! Näistä kaikista saat tarkempaa tietoa nuorisotyön
esitteestä, mukaan.net sivulta tai työntekijöiltä.
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ISOSKOULUTUS
Kun olet käynyt isoskoulutuksen, voit toimia isosena seurakunnan rippikouluissa. Isoskoulutuksen
rakenne on kaikille koulutuksessa oleville sama. Koulutusta järjestetään alueittain: Rantakylässä,
Keskustassa, Ristiinassa sekä Haukivuorella ja Anttolassa.
Isosiksi haluavat kutsutaan paikalle 16.8. klo 17.45 TUOMIOKIRKKOON!

Isoskoulutus kestää kaksi vuotta, josta puolitoista vuotta on
tiivistä koulutusta. Koulutus rakentuu kolmesta
koulutusleiristä, isoskoulutusilloista sekä jostakin alueellisesta
nuorten projektista. Osallistuminen oman aktiivisuuden
mukaan erilaisiin palvelutehtäviin, nuortenleireille,
nuorteniltoihin ja – tilaisuuksiin on myös osa koulutusta.

Koulutuksen viimeisenä keväänä järjestetään isosten yhteinen tehtävään siunaaminen.
Valmistumisjuhlassa jaetaan isoskoulutuksesta todistukset. Kahden vuoden koulutuksen jälkeen on
mahdollisuus toimia isosena rippikouluissa.
________________________________________________________________________________

N-Y-T –leirit Susiniemessä ja nuortenleiri Ristiinassa
Mikäli leirielämä maistui sinulle riparilla, on sitä mahdollisuus kokoontua muistelemaan ja
kokemaan uusia hauskuuksia syksyllä viikonlopun mittaiselle leirille.
NYT LEIRI 1 31.8. – 2.9.2018
- Minna Suihkonen ja Risto Luukkanen
Susiniemi 16, Susiniemi 8, Partaharju 2, Susiniemi 7, Ruunaniemi 11
NYT LEIRI 2 14. – 16.9.2018
- Tuulia Ikonen ja Sonja Paukkunen
Ruunaniemi 6, Ruunaniemi 13, Ruunaniemi 1, Ruunaniemi 5, Susiniemi 12, Susiniemi 14
NYT LEIRI 3 21. – 23.9.2018
- Heikki Karasti ja Tiina Pakarinen
Susiniemi 4, Ruunaniemi 9, Ruunaniemi 15, Päiväkoulu 3, Susiniemi 10, Seikkailu 18
Lähtö 18:00 Tuomiokirkon pihasta bussilla. Leirin hinta 15 euroa.
Paluu sunnuntain jumalanpalvelukseen.
Ilmoittautumiset N-Y-T - leiriä edeltävää tiistaihin mennessä N-Y-T leiristä vastaaville tai
mukaan.net – sivustolta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Sivuilta löytyy myös tarkempaa
tietoa leiristä
- Nuortentoimintaan mukaan: https://www.youtube.com/watch?v=0kX9uwOcL6s
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SINUSTAKO LASTENKIRKONOHJAAJA???
Mikä on LASTENKIRKKO (PYHÄKOULU)?
Lastenkirkko on lasten oma kirkkohetki, kestoltaan 30–40 min.
Lastenkirkossa kerrotaan raamatunkertomuksia ja hiljennytään, lauletaan,
leikitään ja joskus askarrellaan. Pyhäkoulu on tarkoitettu 3 - 10vuotta täyttäneille
lapsille. Lastenkirkot kokoontuvat eri puolilla seurakuntaa.
Lapset kokoontuvat myös Lastentuvassa, jossa lapset jäävät
pyhäkouluhetken jälkeen hoitoon vanhempien ollessa sillä aikaa ostoksilla,
asioilla jne. Lastentuvat kokoontuvat kerran kuussa Seurakuntakeskuksessa, Ristiinassa ja
Haukivuoressa
klo 9.30–12.30 välisenä aikana.
LASTENKIRKONNOHJAAJA - kuka, mikä, millainen?
Nutturapäinen mummo, keski-ikäinen mieshenkilö? Kyllä, mutta yhtä hyvin pitkälettinen nuori
mies tai siilitukkainen neitokainen.
Lastenkirkonohjaajana toimiminen sopii yhtä hyvin nuorekkaalle eläkeläiselle, seurakunnasta ja
lapsista kiinnostuneelle aikuiselle kuin innokkaalle nuorellekin.
* Lastenkirkonohjaajaksi voit rohkeasti ryhtyä samoin perustein ja eväin
kuin kerhonohjaajaksikin.
Saat lastenkirkko ohjaaja pätevyyden samalla kun käyt kerho – ohjaaja
koulutuksen.
* Sinun ei tarvitse sitoutua joka sunnuntaiksi, vaan käytössämme on 2-3 viikon
vuorottelurytmi. Joskus lastenkirkkoa voidaan sopimuksen mukaan pitää myös arkiiltaisin.
* Lastenkirkon pitämisestä saat ohjaajakurssin käytyäsi saman palkkion kuin
kerhonohjauksesta.
TERVETULOA MUKAAN
nuorekkaaseen joukkoon
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KERHONOHJAAJAKOULUTUS
KERHONOHJAAJA…
*

voit olla juuri SINÄ, rippikoulun käynyt ja lasten kanssa toimimisesta kiinnostunut nuori!

*

on TÄRKEÄ nuorisotyönohjaajan työtoveri tyttö ja poikatyössä!

*

on TÄRKEÄ kerholaisille!!!!

*

ohjaa kerran viikossa toisen ohjaajan kanssa 7-14 vuotiaiden pienryhmää oman kiinnostuksen
mukaan esim. kokki-, sähly-, pienoismalli-, käsityö-, lennokki-, askartelu-, bändi-, roolipeli-,
miniatyyri-, PSA-kerhoja ym.

*

saa koulutuksen tehtäväänsä kerhonohjaajan peruskurssilla, joka alkaa 24.–26.8.2018
Susiniemessä. Koulutus täydentyy syksyn aikana.

*

saa ohjattavakseen kerhon omalta asuinalueeltaan

*

saa kokemusta ryhmän ohjaamisesta

*
voi päästä isoseksi tyttö- ja poikatyön leireille
(ensimmäiset leirit jo syyslomalla)
*

saa koulutuksesta ja työstään todistuksen

*

saa kerhopalkkion

.

Aloituspalaveri, joka on
torstaina 16.8.2018 klo 16.00. Seurakuntakeskuksella
-

Kerhotoiminta: https://www.youtube.com/watch?v=Y6f36lanh4o
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MUISTIN VIRKISTYSTÄ KESÄN RIPAREILLE

B USSIT :
- Lähtee Tuomiokirkon pihasta klo 9 ja hakee leiriltä klo 12 ja vie konfirmaatio kirkkoon
NYT LEIRIT SYKSYLLÄ 2018
- Muistakaa mainostaa. Alla ryhmien Nyt leirit
NYT LEIRI 1 31.8. – 2.9.2018
- Minna Suihkonen ja Risto Luukkanen
Susiniemi 16, Susiniemi 8, Partaharju 2, Susiniemi 7, Ruunaniemi 11
NYT LEIRI 2 14. – 16.9.2018
- Tuulia Ikonen ja Sonja Paukkunen
Ruunaniemi 6, Ruunaniemi 13, Ruunaniemi 1, Ruunaniemi 5, Susiniemi 12, Susiniemi 14
NYT LEIRI 3 21. – 23.9.2018
- Heikki Karasti ja Tiina Pakarinen
Susiniemi 4, Ruunaniemi 9, Ruunaniemi 15, Päiväkoulu 3, Susiniemi 10, Seikkailu 18
TOIMINTAA ILMOITTAUTUMINEN
- Tämän linkin kautta ilmoittaudutaan toimintaa: - https://www.webropolsurveys.com/S/AFC2A17CAF72269A.par
tai https://bit.ly/2GNo3Mh
- Opettajan oppaassa on linkkejä videoihin jos haluaa esitellä toimintaa
PALAUTE KYSELYT
- Löytyvät myös Opettajan oppaasta
- TYÖNTEKIJÄ KYSELY
http://bit.ly/2jlhxWs tai https://www.webropolsurveys.com/S/7D42932C3ED98BCF.par
- RIPARI-ISOSET
https://www.webropolsurveys.com/S/FB05E5CB1FC61F2D.par tai http://bit.ly/2h1w8BS
RIPARILAISET
- Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/833119896CC674E1.par tai
lyhemmin: http://bit.ly/2wm1bhy

HUOM! KYSELYITTEN QR KOODIT LÖYTYVÄT OPETTAJAN
OPPAATA
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