Vesilahden seurakunnan nuorten työnhaku 2022
Nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
Syntymäaika:

______________________________________
.

.

Haen isoseksi rippikouluun: merkitse (X) kaikki sinulle sopivat.
( ) Talvileiri: Sappee 27.2.-5.3., seurakuntatalo to 26.5. ja
konfirmaatio su 29.5.
( ) Päivärippikoulu: Vesilahdessa 3.4, Majakalla 7.-10.6 ja 13.-15.6.
konfirmaatio su 19.6. (Yhteistyössä Lempäälän kanssa)

COVID-19 HUOM!!!
VARUSTAUDU
VALINNOISSASI
HENKISESTI SIIHEN, ETTÄ
RIPARIN AJANKOHTA VOI
MUUTTUA TAI LEIRIN
TOTEUTUSTAPA VOI
MUUTTUA KOKO LEIRISTÄ
LEIRI-PÄIVÄLEIRIETÄLEIRI -KOMBOON.

( ) Kesäleiri: Hakoniemen leirikeskus 21.-27.7. ja konfirmaatio su 31.7.

Haen isoisoksi: (vain yli 18-vuotiaat voivat hakea tähän)
( ) Päiväriparille ( ) Kesäriparille

( ) Talviriparille

Haen bonusisoseksi: (vain yli 18-vuotiaat voivat hakea tähän)
( ) Päiväriparille ( ) Kesäriparille

( ) Talviriparille

Haen kesänuorteniltojen pitäjäksi: (vain yli 18-vuotiaat voivat hakea tähän)
( ) kesätyönä kesänuorteniltojen pitäminen kesä-heinäkuussa, kerran viikossa 2-3 tunnin
ajan, myöhemmin sovittavana viikonpäivänä

Haen isoseksi lasten leiripäiviin ja perheiden leiripäivään:
Merkitse rastilla mihin haet (voit valita niin monta kuin haluat).
Perhepäivä Pappilassa: ( ) myöhemmin sovittuna päivänä kesä-heinäkuussa
Lasten leiripäivät Pappilassa: ( ) to 4.8. ( ) pe 5.8.

Haastattelukysymykset kääntöpuolella.

( ) ma 8.8. ( ) ti 9.8.

Vastaathan seuraaviin kysymyksiin:
Missä asioissa sinä olet niin hyvä, että juuri sinut pitäisi valita isoseksi?

Missä asioissa sinulla on vielä opittavaa tai mikä sinua jännittää riparilla isosena olemisessa? (Ja jos haet
bonusisoseksi, kesäkissaksi tai isoisoksi, niin vastaa siltä kannalta)

Rippikoulussa puhutaan paljon Jumalasta. Mitä ajattelet siitä?

Mitä muuta haluat vielä mainita hakemukseesi liittyen? (aiempi kokemus lasten ja nuorten kanssa toimimisesta,
soittotaito, harrastus, jonkun riparin ajankohdan sopimattomuus tms.)

Jos haet isoseksi toista/monetta kertaa, mitä pidit parhaimpana oppina/kokemuksena aiemmalla kerralla?

Päiväys ja hakijan allekirjoitus

Tiedän, että nuoreni on hakenut tätä työpaikkaa. Aikataulut sopivat perheellemme.
Huoltajan allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero

Palauta hakemus ke 26.1.2022 klo 23.55 mennessä kirkkoherranvirastoon, pappilan lukittavaan postilaatikkoon tai
sähköpostitse suoraan Merjalle, merja.viljanen@evl.fi.
Isoshaastattelut aloitetaan pe 28.1. ja niitä jatketaan viikolla 5. Ajat sovitaan Merjan ja Kaisan kanssa.
Kirkkoherranviraston osoite on Vesilahden seurakunta / Isoshakemus, Pappilantie 1, 37470 Vesilahti. Isoshakemukset
käsitellään kasvatustyön toimikunnassa ke 9.2 (tai to 10.2) ja tiedot valinnoista julkistetaan seuraavana päivänä. Kaikki
isoset siunataan tehtäviinsä su 13.2. kello 10 alkavassa jumalanpalveluksessa.

Lisätietoja: Merjalta 040 804 9111 tai Kaisalta 050 307 8147 soittamalla tai WhatsAppilla.

