
Isossopimus  
 

Tämän sopimuksen allekirjoittajat pitävät kiinni seuraavista isosen oikeuksista ja velvollisuuksista 
(ruksi kohdat joihin olet valmis sitoutumaan ja allekirjoita sopimus):   

 
ISONEN 
 

 osallistun sovittuihin rippikoulun tapaamisiin, suunnitteluun ja tehtäväjakoon koko rippikoulun 

ajan 

 saan ohjaajilta perehdytystä ja riittävästi aikaa valmistautua tehtäviini   
saan ohjaajilta tukea ja palautetta   

 innostun asioista ja innostan muitakin innostumaan  

 vietän leirin vapaa-ajan rippikoululaisten kanssa   

 saan omaa aikaa silloin kun työpanostani ei tarvita oppisessioissa tai muussa suunnittelussa   

 nukkun yöt rippikoulun sääntöjen mukaan ja annan muille yörauhan  

 annan huomioni tasapuolisesti kaikille leiriläisille   

 noudatan leirin sääntöjä ja teen osuuteni riparin turvallisuuden ja yhteishengen hyväksi ja 
kerron havainnoistani työntekijöille  

 sitoudun hoitamaan minulle annetut tehtävät ja ymmärrän olevani ryhmänvetäjä  

 olen lojaali ohjaajia ja toisia isosia kohtaan,   

 en järjestä päihteellisiä riparibileitä  

 osallistun riparilaisen konfirmaatiojuhlaan   

 muistan että olen riparilaiselleen esimerkki niin leirillä, kun leirin jälkeenkin  

 rippikoulussa opetetaan kristinuskoa, sitoudun edistämään sen opetusta. Jos 
olen asioista erimieltä, olen keskusteluissa kunnioittava ja rakentava  

 Kuulun kirkkoon 

 

  

Olemme keskustelleet yhdessä sopimuksen sisällöstä.   
Sitoudumme noudattamaan tämän sopimuksen kaikkia kohtia. Jos en pysty sitoutumaan riparin 
yhtisiin sääntöihin ymmärrän, että minut voidaan poistaa leiriltä. 
 

Paikka ja aika:  
 

 ______________________________ ____________________________  

 
isonen    työntekijä   

 



 
 
 
 
 
 

Isoshaku on kolmeosainen: henkilötiedot täytetään tähän hakulomakkeeseen, sekä myös netissä sähköisesti osoitteessa 
www.hgc.fi. Tämä nopeuttaa hakemusten käsittelyä.  Täytä hakemus ja tiedot nettiin 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. 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 
siinä mukana olevat.  Appariksi (apuohjaajaksi) voivat hakea jo kokeneemmat isoset, joilla on vähintään kahden rippikoulun 
isoskokemus.  Valinnat julkaistaan isoskoulutusillassa 10.2. 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 isoskoulutukseen osallistumisaktiivisuus paikan saamiseen. Leiripaikka annetaan ensisijaisesti 
silloin aktiivisimmille. ISOSKOULUTETTAVAT – Isoskoulutuksen suorittaminen ja Isoskoulutusleirille osallistuminen on edellytys 
isospaikan saamiselle – isospaikan menettää, jos ei osallistu koulutukseen/leirille tai tee korvaavia tehtäviä. TÄYTÄ MYÖS 
HAKEMUKSEN TOINEN PUOLI!!!  

 

nimi  syntymäaika 

postiosoite  postinumero 

sähköposti  kännykkänumero 

 

 Olen vielä Isoskoulutuksessa  Haen ISOSEKSI  Osallistun isosleirille  Harmillisesti en osallistu isosleirille  
 Haen APPARIKSI (edellyttää osallistumista koulutukseen 12-13.3. ja 9-10.4.)  Tulen tarvittaessa useammalle leirille 
 Ohjaan junnukerhoa    Olen KAHVA    Olen valon äänessä    Vedin isoskoulutuksen pienryhmää  

 Minulla on allergioita / erityisruokavalio:           Soitan seuraavia soittimia: 

 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

Kellokoski LUO/MUS  6.–13.6. (15.3./6.5./22.5./28.8.) 
Samuel Paananen, Heidi Ruuska, Hanna Virtanen 
 

Kisakallio LII/TO  13.6. – 20.6. (1.2./13.3./27.8.) 
Antti Pesonen, Taija Elste-Ranta, Jonna Peitso, 
Marcus Vuorela 

Huikko  27.6. – 4.7. (10.9.) 
Tommi Vanhanen, Ilkka Kanerva, Teija Tuukkanen 
 

Kivisaari 1  4.–11.7. (24.9.) 
 Vili/Uusi pappi, Jukka Drugg, Mimosa Misinkangas 
 

Lohiranta  18.7. – 25.7. (15.3./14.4./21.5./10.9.) 
Samuel Paananen, Heidi Ruuska, Joona Sissonen  
 

Kivisaari 2  25.7.-1.8. (24.9.) 
Uusi pappi, Ilkka Kanerva, Petrus Tuominen 
 
 
 
 

 
PÄIVÄRIPARI  6.–9.6 ja 12.–15.6 (5-6.3/17.3/22.5/18.6) 
Tiina Ahonen, Jukka Drugg

   

Päiväriparista saa kiitokseksi 2 Finnkinon leffalippua tai nuortenleirin 

tai Maata Näkyvissä –festarit. 

Päiväriparille isoseksi lähtevät voivat päästä myös leirimuotoiselle 

riparille. 

Kaikkien leirien yhteinen riparimessu 26.4 ota kaikki päivämäärät 

huomioon hakiessasi 

Ota kuva päivämääristä itsellesi (suluissa jo sovitut tapaamiset) jotta 
tiedät tulevan leirisi aikataulut samantien leirisi selvittyä. 
 
Palauta hakemus Jugelle (jos jätät johonkin muualle kuin Jugen 
käteen niin varmista että on tullut perille). 
 

Hakuaika 15.1. – 31.1.2022.   HUOM!!! KÄÄNNÄ JA TÄYTÄ 

 

http://www.hgc.fi/

