Isos- ja leiriavustajavalinnat 2019
Isos- ja leiriavustajavalinnat tulevalle kesälle on nyt tehty. Joku ilahtuu enemmän kuin toinen – kuten joka
vuosi. Tässä joitakin perusteluja valinnoillemme:
-

Isos- ja avustajahakuja saapui 71 kappaletta (JEE!!) On aivan mahtavaa, että rippikoulut tällä tavoin
vetävät myös vapaaehtoisen tehtäviin!

-

Iso osa vanhemmista koulutuksen käyneistä isosista halusi ja sai kaksi paikkaa. Rippikouluryhmiä on
kuitenkin enemmän kuin viime vuonna, joten myös hakemuksen jättäneille peruskurssilaisille
pyrimme järjestämään leiripaikan. Tällä kertaa näin. Kaikille vanhoille, jotka toivoivat kahta leiriä,
pyrimme sen järjestämään. Isoskoulutuksemme on kaksivuotinen ja näin palkitsee loppuun asti
kävijöitä.

-

Leiriavustajaksikin haki tänä vuonna iso joukko, kaikille ei vain riittänyt paikkaa. Onneksi moni teistä
18 vuotta täyttäneistä halusi vielä toimia isosenakin. Kiitos, teitä tarvitaan! Valintoihin vaikutti toki
kokemus, mutta myös se, millaisia vaihtoehtoja oli pystynyt raksittamaan.

-

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 jne. Ihan kaikkien leirien kohdalla ei onnistuttu.

-

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

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. Olemme katselleet hakemuksia sillä
silmällä, että tiedämme kenelle soitamme, kun peruutuksia tulee. Voit toki vielä ilmaista toiveesi
varapaikoille pääsystä viestillä tai soitolla.
Peruskurssi ja jatkokurssi jatkuu normaalisti koko kevään. Isosvalinta ei vapauta sinua koulutuksesta vaan
päinvastoin odotamme näkevämme sinut jatkossakin. Tiimileiri kaikille isoseksi ja avustajiksi valituille on
26.-28.4.2019! Isosten siunaus ja valokuvaus su 28.4. klo 11.00 messussa!
Leiriavustajien koulutusillat ovat 13.3. ja 4.4. klo 17-19 Sodessa.
Rippikoulujen ohjaajat ovat teihin toivottavasti yhteydessä helmi-maaliskuussa. Kun leirisi ohjaajat kutsuvat
sinut tapaamiseen, yritä päästä paikalle. Jos on ihan mahdoton ajankohta, muista ainakin vastata viesteihin
ja ilmoittaa esteestä. Työkavereinasi on muiden isosten lisäksi ryhmä kirkon työntekijöitä, jotka jo
odottavat teihin tutustumista.
Mikäli saamasi paikka ei sinulle sovikaan, tai on muuta nurinaa ja purinaa ota yhteys Siiriin tai Ullaan.
Selvitetään asia yhdessä.
Jos perut leirin, ilmoita aina Siirille tai Ullalle. 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. Siiri (040 728 6646), tai Ulla (040 558 7855) etunimi.sukunimi@evl.fi.

