Isos- ja leiriavustajavalinnat 2022
Isos- ja leiriavustajavalinnat tulevalle kesälle on nyt tehty. Joku ilahtuu enemmän kuin toinen ja joku pettyy
– kuten joka vuosi. Hakemuksia tuli enemmän kuin oli paikkoja antaa. On aivan mahtavaa, että rippikoulut
tällä tavoin vetävät myös vapaaehtoisen tehtäviin! Iso kiitos kaikille teille. Tässä joitakin perusteluja
valinnoillemme:
-

Isoshakemuksia tuli yli 75 ja paikkoja jaossa 63.

-

Avustajahakuja saapui yhteensä 22 kappaletta paikkoja 16

-

Tosi moni oli toivonut kahta rippikoulua. Kaksi paikkaa pyrittiin järjestämään ensisijaisesti toisen
vuoden ja sitä vanhemmille isosille. Isoskoulutuksemme on kaksivuotinen ja näin palkitsee loppuun
asti kävijöitä.

-

Joillekin leireille oli selvästi vähemmän hakijoita kuin toisille. Sen vuoksi kaikille, jotka toivoivat
kahta leiriä, emme sitä tässä vaiheessa pystyneet järjestämään. Kaikilla eivät leirivaihtoehdot
mahdollistaneet kahden leirin mahduttamista kesään riittävällä lepoajalla välissä.

-

Leiriavustajaksikin haki tänä vuonna iso joukko, myös monia uusia avustajia! Ihan jokaiselle ei
riittänyt paikkaa avustajana. Tästä syystä avustajan paikkoja sai vain yhden. Useampi tänä vuonna
18v. täyttävä haki kuten moni kokenut yli 20v avustaja. Tästä syystä suurin osa nuoremmista jäi
ilman avustajapaikkaa. Niille, jotka toivoivat myös isospaikkaa, yritettiin heille sellainen tarjota.

-

Olemme valinnoissa pyrkineet ottamaan huomioon: montako tyttö- tai poikaoletettua on, montako
uutta ja vanhaa, ovatko ohjaajat naisia vai miehiä, onko leirillä säestäjää, kuka haki erityistä
ohjelmaa sisältävälle riparille tai lastenleirille jne.

-

Toki arvioimme myös valmiuksiasi toimia isosena tai leiriavustajana, ja kenen kanssa pärjäisit
hommassasi parhaiten. Siihen vaikuttavat aktiivisuutesi isoskoulutuksessa ja muussa nuoriso- ja
kouluikäisten toiminnassa sekä yleinen hyvä asenteesi seurakuntaa kohtaan.

-

Suurimmalle osalle leirejä on isonen varasijalla. Tämä tarkoittaa, että jos joku kyseiseltä leiriltä
peruu, isospaikka annetaan varallaolijalle. Peruutuksien sattuessa paikkoja annetaan ensisijaisesti
varasijoilla oleville.

Jos kuulut niihin, jotka eivät toivomaansa paikkaa saaneet tai sait vain yhden leirin, vaikka toivoit kahta; älä
vielä luovu toivosta! Joka vuosi peruutuksia ja vaihdoksia tulee. Ole kuulolla Soden ja isostoiminnan
whatsapp-ryhmissä – siellä saatetaan huudella peruutuspaikkoja. Jos joudut perumaan isospaikkasi ilmoita
siitä leirisi työntekijälle SEKÄ Saijalle (040 549 6887) etunimi.sukunimi@evl.fi. Sinun tilallesi isosen järjestää
joku nuorisotyönohjaajista.
Jos on paha mieli tai mietit miksi valinnat ovat tämmöiset ota yhteys Saijaan, Neaan, Maxiin tai Joonaan.
Peruskurssi ja jatkokurssi jatkuu normaalisti huhtikuun lopulle saakka. Isosvalinta ei vapauta sinua
koulutuksesta vaan päinvastoin odotamme näkevämme sinut jatkossakin. Tiimileiri kaikille isoseksi ja
avustajiksi valituille on 22.-24.4.2022! Isosten siunaus ja valokuvaus su 24.4. klo 11.00 messussa!
Ilmoittaudu leirille osoitteessa www.sodesode.fi viimeistään ma 10.4.

Leiriavustajien perehdytysillat 5.5. klo 17-19 ovat Sodessa. Toivomme sekä uusien että vanhojen
avustajien tulevan mukaan.
Rippikoulujen ohjaajat ovat teihin toivottavasti yhteydessä helmi-maaliskuussa. Kun leirisi ohjaajat kutsuvat
sinut tapaamiseen, yritä päästä paikalle. Jos et pääse paikalle, muista ainakin ilmoittaa esteestä. Isoskaverisi
ja me seurakunnan työntekijät innolla odotamme, että päästään tutustumaan!
Jos perut isospaikkasi, ilmoita aina myös Saijalle. Ei riitä, että ilmoitat leirin ohjaajille. He eivät tiedä, ketä on
varapaikoilla odottamassa. Et siis voi pyytää tilalle jotain isoskaveriasi!
Onnea ja siunausta riparikesään! t. Soden väki

