
OSALLISTUJAKORTTI 
Lupa alaikäisen osallistumiseen 
nuorisomajoitukseen ja talkoisiin  
Nilsiän Herättäjäjuhlilla 6.-9.7.2017 
*anna tämä lappu täytettynä ja allekirjoitettuna koululla majoitusvalvojalle* 

Nuorisotalkoolaisen/majoittujan tiedot: 

Sukunimi______________________________________Etunimi___________________________ 

Osoite:________________________________________________HETU____________-_______ 

Puhelin______________________________email______________________________________ 

Huoltajan tiedot 

Sukunimi_______________________________________Etunimi__________________________ 

Puhelin_______________________________email_____________________________________ 

Nuorisomajoitus tapahtuu Nilsiän Yläkoululla ja Lukiolla (Syvärintie 47). 

Majoittuja sitoutuu noudattamaan seuraavia ohjeita: 

- majoitustiloihin ei saa päästää tai kutsua ulkopuolisia 
- päihteiden hallussapito ja käyttö majoitustiloissa (myös ulkoalueet) on ehdottomasti kielletty 
- jos koululla jotakin hajoaa vahingossa, ilmoita siitä majoituksen valvojalle  
- kaikenlainen sotkeminen ja koulun omaisuuteen/tavaroihin koskeminen on kiellettyä 
- majoitustilat on takoitettu lepäämistä ja nukkumista varten, yöllä koululla on hiljaisuus 
- katoille ja ikkunoista kiipeileminen on ehdottomasti kielletty 
- sairastumisesta/tapaturmista pitää ilmoittaa majoitusvalvojalle/työntekijälle 
- oleskelu muissa, kuin majoituskäyttöön tai vapaa-ajan viettoon osoitetuissa tiloissa on kielletty 
- ohjeiden rikkominen tai laiminlyönti voi johtaa majoitussopimuksen purkamiseen 
- talkoovuoroihin saavutaan ajallaan ja tehdään vuoro loppuun asti 
- majoituksessa ja juhla-alueella otetaan toiset huomioon ja käyttäydytään kunnioittavasti 

Nuori sitoutuu myös noudattamaan majoitusvalvojien ja työntekijöiden antamia ohjeita.  
  
Nuori matkustaa ja osallistuu Herättäjäjuhlille/nuorisomajoitukseen huoltajansa luvalla ja 
vastuulla. 

_____________________________________     _______________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus             Nuorisotalkoolaisen allekirjoitus 

_____________________________________     _______________________________________ 
nimenselvennys                       nimenselvennys 

Lisätietoja: www.herattajajuhlat.fi, www.nuoriyty.fi 
Herättäjäjuhlien majoitustoimisto: 040 4888 642 

Nuorisosihteerit 
Suvi Korhonen 040 146 5008, Mika Nuorva 0400 346 439 

http://www.herattajajuhlat.fi
http://www.nuoriyty.fi


Tervetuloa nuorten talkoisiin Nilsiän Herättäjäjuhlille! 

Nuorten talkoot 
alkavat torstaina 6.7. osallistumisella talkooseuroihin klo 19 juhlakentällä.  
Varsinaiset talkootyöt alkavat perjantaiaamuna 7.7. klo 9 nuorisotyön kojulta, josta 
siirrymme etiketittämään körttipastillipussit. Näitä talkoita vastaan saat ilmaisen 
majoituksen nuorison majoituskoululta. Jos saavut vasta myöhemmin perjantaina tai 
lauantaina, voit ostaa majoituksen majoitustoimistosta hintaan 10€/yö.Talkoovakuutus 
kattaa tapaturmat muttei omaisuutta. Nuoriso osallistuu juhlille vanhempiensa vastuulla. 

Saapuessasi  
Nilsiän keskustaan, suuntaa juhla-alueelle (löydät sen äänten perusteella tai kysymällä 
parin sadan metrin päästä bussiasemasta) nuorisotyön kojulle. Siellä on nuorten 
talkootoimisto, josta löytyy lisäohjeita ilmoittautumiseen ja majoittautumiseen. 

Majoitus  
on siis perjantai-aamun talkoisiin osallistuville ilmainen, ja tapahtuu yläkoululla/lukiolla 
(Syvärintie 47). Ovet ovat auki 24h. Majoittuvat sitoutuvat noudattamaan annettuja 
sääntöjä ja yöaikaan hiljaisuutta. Koululla liikuttaessa pitää olla talkookortti ja 
majoitusranneke näkyvissä. Majoitustiloihin ei saa päästää ulkopuolisia. Koulun aulassa on 
päivystyspiste, johon voit ilmoittautua käytyäsi ensin hakemassa talkoolaiskortin 
nuorisotyön kojulta. Jos saavut illemmalla kun koju on jo kiinni, voit mennä 
ilmoittautumaan suoraan koululle.  
Huomio! Alaikäisiltä vaaditaan majoitukseen huoltajan täyttämä ja allekirjoittama 
osallistujakortti, jonka voi tulostaa etukäteen nuorisotyön verkkosivujen 
www.nuoriyty.fi kautta.  

Ruoka- ja kahvi- (eli jätski-)lippuja 
saat talkoovuoroja vastaan, joita voi olla esim. pastillinmyynti, työvuoro nuorisotyön kojulla 
tms. Kahvilippu käy myös juhlien jätskikioskeilla. Pidemmästä työvuorosta saat myös T-
paidan! Etenkin sunnuntaiksi tarvitaan talkooväkeä. Varaa kuitenkin rahaa mukaan esim. 
ilta- ja aamupaloja varten. Ilmaisen aamiaisen saa vain perjantaiaamuna ennen talkoita. 
Viiden euron hintainen juhlaopas kannattaa ostaa heti juhlille saavuttaessa.  

Ohjelmaa 
on nuorisoa varten juhlilla runsaasti. Tarkoitus on myös osallistua seurakentän ohjelmaan 
aina talkootöiden välissä. Talkoot ovat nuorison oikeus ja velvollisuus. Pastillinmyynnillä 
kustannetaan merkittävä osa nuorten leiri- ym. toimintaa ja pidetään toiminnan hinta 
kohtuullisena. 

Tervetuloa nuorten talkoisiin ja juhlahumuun! Lisätietoja ennen juhlia ja niiden aikana saat 
nuorisosihteereiltä: Suvi Korhonen (040-1465008) sekä Mika Nuorva (0400-346439) ja 
sivuilta www.nuoriyty.fi ja www.herattajajuhlat.fi.

http://www.nuoriyty.fi/
http://www.nuoriyty.fi
http://www.herattajajuhlat.fi/

