OSALLISTUMISKORTTI
ISOSEN OSALLISTUMISKORTTI (huoltaja täyttää isosen kanssa)
Palauta kortti täytettynä PE 2.7.
(tuo seurakunnan postilaatikkoon TAI skannaa: marja.juntunen@evl.fi)
Tämän kortin tiedot ovat luottamuksellisia ja ainoastaan rippikoulunopettajien käytössä.
Leirin jälkeen lomaketta säilytetään suljetussa arkistossa yhden vuoden ajan mahdollisia
vakuutuskorvaustilanteita varten. Sen jälkeen osallistujakortti tuhotaan asianmukaisesti.

Tietoja kysytään, jotta ne olisivat ajan tasalla – JA että leiriläinen vanhempineen
sitoutuu sopimukseen, että leiriä ja konfirmaatiota koskevia ohjeita noudatetaan.
Leirin nimi ja aika: Pelkosenniemen seurakunnan Rippileiri 2020
Leiripaikan yhteystiedot: Kairosmaja – Kappelitie 2, 98530 Pyhätunturi
Leirin turvallisuusvastaava: Marja Juntunen 0400 902 026
Isosen nimi ja kutsumanimi (kirjoita nimen jälkeen):
_________________________________________________________________
HETU: __________-_______
Kotiosoite: _____________________________________________
Puhelin: __________________
Huoltajan nimi: ___________________________________________________________________
Huoltajan puhelin: ________________________________________________________________
(Numero, josta tavoittaa leirin aikana. Voit laittaa useammankin huoltajan/läheisen
puhelinnumeron.)
Onko leiriläisellä jokin sairaus tai terveydentilaan liittyvä seikka, joka
rippikoulunopettajien olisi syytä tietää? (esim. ruokavalio, allergia, epilepsia, diabetes, yliherkkyys)
Ei ole___ Kyllä on, mikä _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Onko leiriläisellä lääkitystä ja huolehtiiko hän niiden ottamisesta itse?
________________________________________________________________________________
Onko leiriläisellä todettu allergia jollekin lääkeaineelle?
Ei ole___ On, mikä_________________________________________________________________
Ota terveydentilaan liittyvissä asioissa tarvittaessa etukäteen yhteyttä leirin vetäjiin.

OSALLISTUMISKORTTI
Leiriläisille osoitetuista majoitusrakennuksista on poistuminen yöaikaan, ja leirialueelta ylipäänsä
ilman lupaa poistuminen kielletty.
Leirillä saunotaan perjantaina ja lauantaina. Tytöt ja pojat saunovat eri vuoroilla.
Uiminen saunasta ja vapaa-ajalla tapahtuu täysi-ikäisen valvonnassa.
Leiriläisen uimataito: Osaa uida___ Ei osaa uida___
Vapaa-ajalla leiriläisten käytössä on ulkopelivälineitä, kuten jalka- ja lentopalloja, tikkataulu, frisbee
ym.
Päihteiden käyttö ja hallussapito on kielletty.
Seurakuntamme Tapaturmavakuutus koskee vain henkilövahinkoja, joten on hyvä pohtia yhdessä
nuoren kanssa, mitä omaisuutta leiriläisen kannattaa ottaa mukaan leirille.
Leireillä noudatetaan seurakuntien leiri- ja retkitoiminnasta annettuja turvallisuusohjeita.
Leiriläinen SAA osallistua leiritoimintoihin ___
Leiriläinen EI saa osallistua seuraaviin toimintoihin:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Saako leiriläinen näkyä leiriltä otetuissa valokuvissa, joita käytetään seurakunnan julkaisuissa (esim.
omat verkkosivut, Facebook, Instagram)?
Saa___ Ei saa___
Muuta, mitä rippikouluopettajien olisi hyvä tietää (esim. oppimisvaikeus, mieltä kuormittava
surutapaus perheessä lähiaikoina yms.):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Aika ja paikka: ________________________________________________

Huoltajan allekirjoitus _________________________________________
Isosen allekirjoitus _________________________________________

KUVAUS LEIRIALUEESTA JA KUVA
–

–
–
–
–
–

TÄRKEIN HUOMIOITAVA ASIA:
– Kairosmajan rakennusten välissä kulkee autotie, jolla autot ajavat ainakin
60km/h
Alueen maasto on pääasiassa metsäistä ja rinteistä
Rakennusten välillä ja ympärillä kulkee teitä ja polkuja, jotka ovat paikoin kivikkoisia ja
juurakkoista
Ruokailut Päärakennuksessa, hartaudet/opetus Kappelissa, saunominen ja uiminen Saunalla
Lisäksi piha-alueet ja muiden kuvassa näkyvien rakennusten sisätiloja voidaan käyttää
opetukseen ja toimintaan
Kairosmaja on poikkeuksellisesti kokonaan leirimme käytössä

Majoittuminen tapahtuu Rantamajassa (kaikissa wc) – Huoneet jaetaan yhdessä leirin alussa
Ukonhattu 3hh
Noitatunturi 3hh
Kultakero 4hh
Peurakero 3hh
Soutaja 2hh
Sarvikero 3hh
Kapusta 4hh
Huttutunturi 4hh (koira, oma ulko-ovi)

