ILMOITTAUTUMIS – ja TURVALLISUUSLOMAKE JOUTSAN SEURAKUNNAN
RIPPIKOULUA VARTEN VUODELLE 2019-2020
TUTUSTU RIPPIKOULU KUTSUKIRJEESEEN HUOLELLA, ENNEN TÄMÄN LAPUN TÄYTTÄMISTÄ. Käytä selkeää käsialaa!
Sukunimi
Etunimet
(alleviivaa kutsumanimi)
Henkilötunnus kokonaan
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Huoltajien nimet ja
puhelinnumerot

Nuoren oma puhelinnumero
Rippikoulumaksuun tarvitaan
huoltajan nimi ja osoite.
Jos eri kuin yllä, kirjoita se tähän.
Nuori kuuluu
(rastita oikea vaihtoehto)

Saako hänen numeronsa liittää WhatsApp
Ripariryhmään? □ Kyllä
□Ei

□ Joutsan seurakuntaan, johon kuuluu Luhangan ja Leivonmäen
kappeliseurakunnat

□Toiseen seurakuntaan, mihin _____________________________
□Ei kuulu kirkkoon ja: □On kastettu □Ei ole kastettu
Ainoastaan kirkkoon kuuluva nuori voidaan konfirmoida. Ellei nuori kuulu kirkkoon, voi
hän siihen liittyä rippikoulun aikana.

RIPPIKOULURYHMÄVAIHTOEHDOT VUONNA 2020:

Haluan osallistua PÄIVÄRIPPIKOULUUN (ei yöpymisiä leirillä)

□ Tähän ryhmään pääsevät kaikki sinne haluavat.

Haluan osallistua LEIRIRIPPIKOULUUN. Laita ruutuun;
numero 1. parhaiten sinulle sopivimman leiririppikouluryhmän kohdalle ja nro 2. toiseksi parhaiten sopivimman.
Yritämme ottaa toiveesi huomioon jakaessamme ryhmiä! Jos kumpikin käy yhtä hyvin laita nro 1. molempiin.
TALVIRIPPIKOULULEIRI

□

KESÄRIPPIKOULULEIRI

□

Erityinen syy perusteluineen, jos jompikumpi rippikoululeiri vaihtoehto ei missään tapauksessa käy.
Tähän voit myös kirjoittaa kaveritoiveitasi samalle ripariryhmälle.

Käännä →

Lomakkeella haluamme varmistaa rippikoululaisen turvallisuuden.
Rippikoulun ohjaajien on tiedettävä mm. sairaudet, käytössä olevat lääkkeet sekä ruokavalioon liittyvät asiat.
JOTEN KIRJOITTAKAA KAIKKI TIEDOT TARKKAAN JA TÄYDELLISESTI! Emme kysy näitä tämän jälkeen uudestaan.
Ruoka-aine allergiat ja erityisruokavaliot TARKASTI kirjattuna. Jos esim. porkkana, paprika allergia, tarkoittaako
raakaa vai/ja kypsää vai mausteena. Tai missä määrin tietty ruoka-aine on pahaksi esim. pähkinä tai jokin mauste
(voiko syödä tuotetta, jossa lukee saattaa sisältää pähkinää)

Maitoallergisen ruokavalio:
Rastita

□ täysin maidoton □ hyla ruokavalio □ laktoosittomat tuotteet

Kasvisruokavalio
semivegetaarinen
pollovegetaarinen
pescovegetaarinen
lakto-ovovegetaarinen
laktovegetaarinen
vegaani

Mitä elintarvikkeita ruokavalio sisältää?
kasvikunnan tuotteita, maitovalmisteita, kananmunaa, kalaa, siipikarjanlihaa
kasvikunnan tuotteita, maitovalmisteita, kananmunaa, siipikarjanlihaa
kasvikunnan tuotteita, maitovalmisteita, kananmunaa, kalaa
kasvikunnan tuotteita, maitovalmisteita, kananmunaa
kasvikunnan tuotteita, maitovalmisteita
kasvikunnan tuotteita

Rippikoululaisen sairaudet ja lääkitys. Kirjatkaa mitä lääkettä sekä milloin / miten se otetaan (esim. aamupalan
yhteydessä). Mainitkaa myös lääkeallergiat tässä.

Saako rippikoululainen tulla seurakunnan työntekijän auton kyytiin, jos siihen on tarve? □ Kyllä □ Ei
Muita erityishuomioita, jotka rippikoulun ohjaajien olisi hyvä tietää / ottaa huomioon esim.
oppimisvaikeudet, liikuntarajoitukset, uimataidottomuus, sosiaaliset suhteet/taidot, kiusaamiset, erityiset diagnoosit,
paniikki oireet, mielialahäiriöt, unissa kävely, erityinen koti/elämän tilanne (esim. ero, sairaus, kuolema), koti-ikävän
mahdollisuus jne. Kyseiset asiat vaikuttavat nuoren käyttäytymiseen, joten meidän on syytä tietää niistä etukäteen.

Palauta TÄMÄ LOMAKE täytettynä VIIMEISTÄÄN keskiviikkona 23.10.2019 osoitteeseen:
Joutsan seurakunta / Rippikoulutyö / Annika Oksanen / Jousitie 25 / 19650 Joutsa
Lomake säilytetään koko rippikoulu ajan. Mikäli tietoihin tulee muutoksia esim. ruokavalion tai lääkityksien suhteen,
huoltajan velvollisuus on ilmoittaa ne välittömästi rippikoulun ohjaajille. Jos leirijakson aikana lapsenne tulee
tarvitsemaan lääkärissä käyntiä, pääsääntöisesti siitä huolehtivat huoltajat. Lomake tuhotaan konfirmaation jälkeen.
Rippikoulun aikana 2019-2020 otetaan valokuvia seurakunnan käyttöön. Saako valokuvia, joissa lapsenne esiintyy,
julkaista esim. seurakunnan instagram-, netti- ja facebook -sivuilla, toiminnasta kerrottaessa?
Lapseni ___________________________________________(nimi) □ Kuvia saa julkaista □ Ei saa julkaista
____ / ____ 2019 _______________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

