
 

OSALLISTUJAKORTTI Kv75                                 
 

(Palauta tämä kortti täytettynä leirille tullessasi. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tiedot hävitetään asianmukaisesti.) 
 

Rippikoululaisen nimi 

_______________________________________________________________________________________ 
Nuoren mahdolliset ruoka-aine allergiat ja ruokavaliot – ilmoitetaan kirjeessä mainittuun sähköiseen osoitteeseen: 
https://urly.fi/2BTE 
 
Nuoren uimataito __________________________________________________________________________________________________ 

Muuta tietoa leirin ohjaajille ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Henkilö (1), joka tulee siunaamaan Konfirmaatiossa 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Omainen, joka on tavoitettavissa leirin aikana (puhelin Suomeen!). 

Nimi _____________________________________________________________________________________________________________ 

Osoite ___________________________________________________________________________________________________________ 

Puhelin __________________________________________________________________________________________________________ 

 
Rippikoululaisten perheenjäsenillä on mahdollisuus ruokailla Partaharjulla, aloituspäivänä ja vierailupäivänä, maksu paikan päällä: 
tulopäivän lounas, ilmoita siitä leirin vastaavalle Elise Kytälle sähköpostilla elise.kytta@lastenjanuortenkeskus.fi  viimeistään 22.7.2021. 
 
Vierailupäivän lounas (2.8.) _____ aikuista _____ lasta (3–12 v.) (15e/11e) – ruokavaliot ja allergiat sivun taakse,  
 
Konfirmaatiopäivän lounas (6.8.)_____ aikuista _____ lasta (3-12v.) (15e/11e) – ruokavaliot ja allergiat sivun taakse!,  
 
 
Nuoren lääkeaineallergiat ja sairaudet sekä säännölliset lääkitykset 
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Valokuvaus- ja tekijänoikeusasiat 
Lasten ja nuorten keskuksen rippikouluissa kuvataan videoita eri yhteyksissä käytettäväksi myöhemmin. Kuvatusta materiaalista 
voidaan tehdä esimerkiksi informoiva koostevideo, ensi vuoden rippikouluja markkinoiva video tai somemateriaalia. Leirillä otetaan 
myös valokuvia, jotka tulevat käyttöön Lasten ja nuorten keskuksen toiminnassa ja materiaaleissa. Kuvia ja videoita saatetaan käyttää 
nettisivuilla, Instagramissa ja Facebook-sivuilla. Missään näistä ei ilmoiteta kuvattujen henkilöiden nimiä tai asuinpaikkoja. 
 
Hyväksyn, että valokuvia ja videokuvia nuoresta sekä hänen itse tuottamaansa materiaalia voidaan luovuttaa toiminnan järjestäjien 
käyttöön, sekä käyttää järjestäjätahon viestinnässä, painotuotteissa ja julkaista lehdissä, nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.  
 
Nuoren nimi:  ____________________________________________________________________________________________________ 
 
 kyllä  ei  
 
Huoltajan allekirjoitus _____________________________________________________________________________________________ 

Nuoren allekirjoitus _______________________________________________________________________________________________ 

  



 
 

Muistilista: 
● Raamattu ja muistiinpanovälineet Tarvitset vuoden 1992 mukaisen suomenkielisen Raamatun, tai New 

International version of English Bible/Good News Bible (tai muun omankielisen Raamatun).  
● Todistus oman seurakunnan toimintaan osallistumisesta (Seurakuntayhteyslomake) tai LNK:n 

oma lomake. 

● Vaatteita sekä kylmää, että lämmintä säätä varten. 

● Sisäkengät, lenkkitossut  

● Henkilökohtaiset peseytymisvälineet ja esim. särkylääkkeet. 

● Sairausvakuutuskortti ja/tai eurooppalainen sairaanhoitokortti  

● Lakanat ja tyynynliina TAI lakana, tyynynliina ja makuupussi  

● Hyttyskarkotetta  

● Instrumentin, jota haluat soittaa  

● Konfirmaatioasu ja kengät tarvitsemme näitä jo leirin yhteiskuvassa klo 10:00 päätöspäivänä! 

 


