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Rippikoulutyö

TURVALLISUUSTIETOLOMAKE
Rippikouluun osallistuvasta nuoresta
Tausta: Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettu laki (75/2004), kuluttajaviraston
antamat ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi sekä Suomen ev.-lut. kirkon hyväksymä
Seurakunnan retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeet 2006 velvoittavat seurakuntia takaamaan
tarjoamiensa retkien ja leirien laadun. Yhtenä laadun mittarina voidaan pitää toiminnan turvallisuutta.
Jokaiselle rippileirille tehdään oma turvallisuusasiakirja, jossa kerrotaan leirin osallistujamäärät ja
vastuuhenkilöt vastuualueineen, pelastusviranomaisten yhteystiedot, toimintaan liittyvät riskit, niiden
ennaltaehkäisy ja varotoimenpiteet ja aivan erityisesti uimiseen liittyvät ja hyväksyttävät turvallisuusnäkökulmat. Leirien erityistoiminnoista tehdään asiakirjan liitteeksi erillinen turvallisuussuunnitelma.

Rippikoululaisen oman turvallisuuden takaaminen on tärkeää. Siksi ryhmää
ohjaavien on tiedettävä myös jokaisesta nuoresta mahdolliset leirillä olemiseen
vaikuttavat ja muut tärkeät seikat. Tämä laaja-alainen turvallisuustietolomake jää
ohjaajien tietoon, joskin leiriolosuhteet edellyttävät tilanteen mukaan joidenkin
asioiden selvittämistä myös isosille. Nuoren henkilökohtaisten asioiden painotetaan
olevan vain leiriin liittyviä, joten niitä ei ole lupa levitellä muualla tai muiden tietoon.
LOMAKE PALAUTETAAN TÄYTETTYNÄ RIPPIKOULUN VETÄJÄLLE

RYHMÄN ENSIMMÄISESSÄ KOKONTUMISESSA

Rippikoululaisen nimi:

_________________________________________________

Rippikoulun ryhmä:

________________________________________________
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1. RUOKA-AINEALLERGIAT JA MUUT RUOKAVALIOT(+MYÖS LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄ
RUOKAVALIO):

2. DIAGNOSOIDUT SAIRAUDET JA NIIHIN TARVITTAVA LÄÄKITYS:

3. MUUT MAHDOLLISET SAIRAUDET JA OMAEHTOINEN LÄÄKITYS:
Leirikeskuksessa ei ole eikä leirihenkilökunta saa antaa nuorelle mitään lääkkeitä ilman erillistä
sopimista huoltajan kanssa.

4. LÄÄKEAINEALLERGIAT:

5. LUKEMISEEN JA KIRJOITTAMISEEN LIITTYVÄT RAJOITUKSET:

6. SOSIAALISESSA KANSSAKÄYMISESSÄ JA LEIRIOLOISSA HUOMIOITAVAT ASIAT:

7.ULKONA OLEMISEEN JA ERILAISEEN LIIKKUMISEEN LIITTYVÄT RAJOITUKSET
(jos muuta kuin edellä mainittuihin sairauksiin liittyvät):

8. UIMATAITO on / ei ole JA UIMISEEN LIITTYVÄT RAJOITUKSET:

9. TUPAKOINTI:

[ ] Tupakoi [ ] Ei tupakoi (Rippikoulut ovat savuttomia)

10. LEIRILÄISEN NIMI

[ ] saa

[ ] ei saa

näkyä nimiluettelossa.

11. LEIRILÄISEN NIMI

[ ] saa

[ ] ei saa

olla ryhmäkuvan ottavalla valokuvaajalla.
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[ ] saa
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[ ] ei saa

näkyä työntekijän seurakunnan nettisivuille laittamissa valokuvissa.
13. MUUTA LEIRIOLOISSA HUOMIOON OTETTAVAA (esim. mahdolliset kiusaamiskuviot)

14. RIPPIKOULUN TOTEUTTAMISEEN SAATTAA LIITTYÄ MYÖS RETKIÄ
Tätä lomaketta ja rippikoulun yleisiä sääntöjä sovelletaan myös em. retkillä

Huoltajan / huoltajien sekä rippikoululaisen vakuutus:
Olemme totuuden mukaisesti kertoneet tässä nuoren terveydestä, terveyteen vaikuttavista
asioista, kehityshäiriöistä ja muista nuoren turvalliseen ja hyvään leirillä olemiseen
vaikuttavista seikoista.
Olemme myös lukeneet rippikoulun yhteiset pelisäännöt, hyväksymme ne ja sitoudumme
niitä noudattamaan.
___/ ___ 20___
__________________________________________________________
Huoltajan / huoltajien allekirjoitukset ja puhelin josta tavoittaa rippikoulun
aikana

__________________________________________________________
Rippikoululaisen allekirjoitus
Täytetty lomake hävitetään rippikoulun jälkeen niin, etteivät siinä olevat tiedot ole luettavissa.

