
  

 
 

 
OSALLISTUJAKORTTI ISOSTOIMINTALEIRIÄ VARTEN  

 
Tämä osallistujakortti tulee palauttaa viimeistään leirille lähdettäessä. Seurakunta ei voi ottaa 
mukaan alaikäistä, jolla ei ole huoltajan kirjallista suostumusta osallistua toimintaan. 
Kortin sisältämät tiedot ovat luottamuksellisia.  
 

Leirin tiedot:  
 
Leirin nimi ja leiripaikka: ISOSTOIMINTALEIRI, KORPIRAUHA 

Leirin ajankohta: 

Osallistujan tiedot: 
Nimi:  

 

Kutsumanimi: 

Henkilötunnus: 

Osoite ja postinumero: 

 

Puhelin:   

Sähköpostiosoite: 

Huoltajan nimi ja puhelinnumero, josta tavoittaa leirin/retken aikana:   

 

Leiriläisen/retkeläisen osallistuminen leiritoimintoihin: 

____ saa osallistua erilaisiin leiritoimintoihin  

____ ei saa osallistua seuraaviin leirikirjeessä mainittuihin erityisen vaativiin toimintoihin:  

 

 
 

Malmin seurakunta ei ole vastuussa leiriläisen henkilökohtaisista tavaroista eikä korvaa leiriläisen 
tahallisesti aiheuttamia vahinkoja leirikeskuksessa. 
Allekirjoituksella vahvistan, että lupaan noudattaa Malmin seurakunnan leirien sääntöjä ja 
periaatteita. Säännöt ja periaatteet käydään läpi leirin alussa. 
 
Paikka ja päiväys:    Nuoren allekirjoitus:  
 
_____________________________  ________________________________ 
 
Annan luvan lapselleni lähteä Malmin seurakunnan isostoimintaleirille.  
 
Paikka ja päiväys:    Huoltajan allekirjoitus:  
 
_____________________________  _________________________________ 

 käännä: 



Leirin kannalta tärkeitä tietoja osallistujasta: 
 
Onko osallistujalla jokin ruoka-aineallergia tai ruokavalio tai eläinallergia: 
 
____ Ei ole  
 
____ Kyllä on, mikä: _____________________________________________________________ 
 
 

 
Ruoka-aineallergian vakavuus ja seuraukset (esim. voiko allergia aiheuttaa anafylaktisen shokin?)  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Onko osallistujalla jokin sairaus, muu kuin ruoka-aineallergia, yliherkkyys, oppimisvaikeus, 
erityispelko, hiljattain tapahtunut suuri elämänmuutos, unissakävelytaipumus tai jokin muu asia, 
joka leirinjohtajan on hyvä tietää?  
Onko nuorella huolta liittyen rippikoulussa nukkumis- tai peseytymisjärjestelyihin?  
 
____ Ei ole 
 
____ Kyllä on, mikä: _____________________________________________________________ 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Nuoren mahdolliset lääkeaineallergiat:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Saako leiriläiselle antaa tarvittaessa reseptivapaata lääkettä, esim. yleissärkylääkettä tai 
allergialääkettä?  ____ Kyllä ____ Ei 
 
Onko leiriläisellä mukana lääkärin määräämiä lääkkeitä tms. tuotteita?  
 
____ Ei ole  ___ Kyllä on, mitä: _________________________________________________ 
 
Huolehtiiko osallistuja itse lääkityksestä? ____ Kyllä ____ Ei 
 
Leiriläisen uimataito: ____ ei osaa uida ____ välttävä ____ hyvä 
 
Muut asiat, jotka toivoisitte meidän huomioivan lapsenne kohdalla leirityöskentelyssä? 
 

Leiriohjelmasta otettuja kuvia tai videoita, joissa nuori näkyy, saa käyttää Malmin seurakunnan 
internet-sivuilla, facebook-päivityksissä, instagramissa tai twitterissä ja muissa seurakunnan 
internet julkaisuissa.  ____Kyllä ________Ei 

Nuoren leirillä tekemiä tuotoksia (maalaukset, videot, kuvat yms..) saa käyttää yllämainituissa 
Malmin seurakunnan julkaisuissa ___Kyllä ___Ei 

Jos nuoren terveystilanteessa tapahtuu muutoksia osallistujakortin palauttamisen jälkeen, 
ilmoita niistä leirinjohtajalle. Tässä osallistujakortissa annetut tiedot ovat luottamuksellisia ja osallistujakortti 

säilytetään ja hävitetään arkistoinnista säädettyjen lakien mukaisesti.  


