
Isoshaku on kaksiosainen: henkilötiedot täytetään tähän hakulomakkeeseen, sekä myös netissä sähköisesti osoitteessa
www.hgc.fi. Tämä nopeuttaa hakemusten käsittelyä.  Täytä hakemus huolellisesti. Valitse sinulle sopivista leireistä
vähintään viisi ja numeroi ne järjestykseen (1) mieluisin vaihtoehto, (2) toiseksi mieluisin vaihtoehto, jne. Jos jostain syystä
sinulle käy vain joku tietty leiri, kerro syy tähän perusteluissa jotka voit kirjoittaa hakemuksen reunaan tai kääntöpuolelle.
Tällöin kuitenkaan leiripaikan saaminen ei ole varmaa. Jos sinulla on kaveritoive, täyttäkää hakemuksenne yhdessä niin, että
leiritoiveenne ovat samat ja niitatkaa hakemukset kiinni toisiinsa ennen palauttamista. Tällöin hakemuksianne käsitellään
samassa nipussa. Kaveritoive voi koskea vain yhtä henkilöä, jos useampi kuin kaksi hakemusta on nidottu yhteen, irrotetaan
hakemukset toisistaan ja ne käsitellään erillisinä hakemuksina. Isoseksi voivat hakea kaikki isoskoulutuksen käyneet, tai vielä
kitkassa mukana olevat.  Appariksi (apuohjaajaksi) voivat hakea jo kokeneemmat isoset, joilla on vähintään kahden
rippikoulun isoskokemus.  Valinnat julkaistaan netissä 10.3. sekä sen jälkeen nettisivulla www.hgc.fi (etunimi ja sukunimen
ensimmäinen kirjain).  Tärkeää huomata: Jos isospaikkoja ei riitä kaikille hakeneille, vaikuttaa nuorten toimintaan
osallistumisen aktiivisuus ja kitka koulutukseen osallistumisaktiivisuus paikan saamiseen. Leiripaikka annetaan ensisijaisesti
silloin aktiivisimmille.

nimi syntymäaika
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 Olen vielä KITKA koulutuksessa  Haen ISOSEKSI  Haen APPARIKSI  Soitan seuraavia soittimia:
 Osallistun kitkaleirille  Harmillisesti en osallistu kitkaleirille Ohjaan junnukerhoa  Olen KAHVA
 Minulla on allergioita / erityisruokavalio:

Eerikkilä urheilupainotus 14. – 21.6.
Lauri Holma, Taija Elste-Ranta ja Jenni Karas

PÄIVÄRIPARI 7.-10.6 ja 13. – 16.6.
Samuel Paananen ja Jukka Drugg

Pajulahti 17.6-24.6.
Tommi Vanhanen, Ilkka Kanerva, Heidi Ruuska
ja Petrus Tuominen

Päiväriparista saa kiitokseksi Finnkinon leffalippuja tai
nuortenleirin tai Maata Näkyvissä –festarit.

Kellokoski 12. -19.7.
Tiina Ahonen, Ilkka Kanerva ja Joona Sissonen

Päiväriparille isoseksi lähtevät voivat päästä myös
leirimuotoiselle riparille.

Porkkala 26.7-2.8
 Antti Pesonen, Heidi Ruuska ja Markus Vuorela

Lummeniemen 1 musa  27.7-3.8
Hanna Tolonen, Hanna Virtanen ja Juge Drugg

Lummeniemen 2 3.- 10.8.
Samuel Paananen, Taija Elste-Ranta ja Emialia
Ekholm

Palauta hakemus Taijalle Valon postilaatikkoon. Hakuaika 10.2. – 1.3.2021.


