
Herättäjä-Yhdistys ry. 
Nuorisotyö Nuori Yty 

LEIRIÄISEN OSALLISTUJAKORTTI (huoltaja täyttää leiriläisen kanssa) 
Tämän kortin tiedot ovat luottamuksellisia ja ainoastaan leirin työntekijöiden käytössä. 
Ota tämä kortti leirille mukaan täytettynä ja allekirjoitettuna 

Leiripaikan yhteystiedot:  

Aholansaari tai Wanha Karhunmäki 
73310 Tahkovuori  Karhunmäentie 923 
Puh. 050 4641 000  62100 Lapua 
www.aholansaari.fi  Puh.  06 4377757 
   www.wanhakarhunmaki.fi 

        

Leiriläisen nimi: _____________________________________________ 

HETU:  __________-_______ 

Kotiosoite:  _____________________________________________ 

Puhelin:  __________________ 

Huoltajan nimi: _____________________________________________ 

Huoltajan puhelin: ________________________ 
(josta tavoittaa leirin aikana) 

Onko leiriläisellä jokin sairaus tai terveydentilaan liittyvä seikka, joka työntekijöiden 
olisi syytä tietää? (esim. allergia, epilepsia, diabetes, yliherkkyys) 

Ei ole___  Kyllä on, mikä_______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Onko leiriläisellä lääkitystä ja huolehtiiko hän niiden ottamisesta  
itse? 

_______________________________________________________________________ 

Onko leiriläisellä todettu allergia jollekin lääkeaineelle? 

Ei ole___  On, mikä____________________________________________ 

http://www.aholansaari.fi/
http://www.wanhakarhunmaki.fi


Ota terveydentilaan liittyvissä asioissa tarvittaessa etukäteen yhteyttä leirin vetäjiin. 

Leiriolosuhteista ja turvallisuudesta: 

Jos leirillä saunotaan, tytöt ja pojat saunovat eri vuoroilla. Mahdollinen uiminen tapahtuu kahden täysi-
ikäisen valvonnassa. Turvallisuussyistä veteen hyppiminen on kielletty. 
Leirin aikana saattaa olla mahdollisuus soudella. Se edellyttää pelastusliivien käyttöä sekä isosen valvontaa. 
Leiriläisille osoitetuista majoitusrakennuksista yöaikaan, ja leirialueelta ylipäänsä ilman lupaa poistuminen on 
kiellettyä. 
Leireillä ei saa käyttää päihteitä. Avotulen teko leirialueella (esim. kynttilät) on kiellettyä.  
Muiden kuin leirille osallistuvien henkilöiden kutsuminen leirialueelle ilman työntekijöiden lupaa on kiellettyä. 
Leiriläisillä ja isosilla on Herättäjä-Yhdistyksen puolesta tapaturmavakuutus. Se ei kuitenkaan koske irtainta 
omaisuutta eikä sairastumista. Leireille matkustaminen esim. julkisilla kulkuneuvoilla tapahtuu vanhempien 
vastuulla. 
Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyön (Nuori Yty) leireistä on laadittu turvallisuusasiakirjat. Leireillä noudatetaan 
seurakuntien leiri- ja retkitoiminnasta annettuja turvallisuusohjeita. 
Leiriläinen sitoutuu noudattamaan leirillä annettuja turvallisuusohjeita sekä työntekijöiden ohjeistusta.  

Leiriläinen SAA osallistua leiritoimintoihin ___ 

Leiriläinen EI saa osallistua seuraaviin toimintoihin:___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Leiriläisen uimataito:  Osaa uida___ Ei osaa uida___ 

Saako leiriläinen näkyä leiriltä otetuissa valokuvissa, joita käytetään Herättäjä-
Yhdistyksen julkaisuissa (esim. esitteet, Hengellinen Kuukauslehti, H-Y:n omat 
verkkosivut, Nuori Yty -somekanavat)? 
  

Saa___  Ei saa___ 

Muuta, mitä leirin työntekijöiden olisi hyvä tietää:______________________________ 

Aika ja paikka:________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus__________________________________________ 

Leiriläisen allekirjoitus_________________________________________


