RIPPIKOULUN OPPILASTIETOLOMAKE
Hyvät huoltajat!
Pyydämme täyttämään tämän rippikoululaisen / isosen (alle 18-v.) turvallisuutta ja hyvinvointia koskevan
lomakkeen ja palauttamaan sen rippikoulun vastaavalle ohjaajalle rippikoulun alussa. Haluamme, että
nuorellanne olisi antoisa ja turvallinen rippikoulu, jossa hän voisi oppia ja viihtyä yhdessä toisten nuorten ja
ohjaajien kanssa. Rippikoululaisten tietoja sisältävät lomakkeet säilytetään luottamuksellisesti ja ne
hävitetään rippikoulun jälkeen.
Nimi:
Rippikouluryhmä:

Syntymäaika:

Terveys
Sairaus, jonka leirin vetäjien on hyvä tietää:
Siihen on lääkitys:
Huom. erityisruokavalioon liittyvät tiedot annetaan erikseen allergiatietolomakkeella, joka liitetään tämän
lomakkeen mukaan.
Oppiminen
Nuorella on
lukemiseen ja/tai
kirjoittamiseen liittyviä vaikeuksia.
Nuorella on oppimistilanteissa keskittymisvaikeuksia.
Ryhmässä toimiminen ja käyttäytyminen
Nuori on joutunut kiusaamisen kohteeksi.
Nuoren on vaikea toimia ryhmässä.
Nuori ei osaa uida.
Muuta tietoa:
Tupakka, päihteet ja muut syyt leirin keskeyttämiseen
Tupakkalain vaatimusten mukaisesti rippikouluissa ja muissakaan lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille
järjestetyissä tilaisuuksissa ei saa tupakoida tai käyttää tupakkatuotteita (esim. nuuskaa). Oulun ev.-lut.
seurakuntien leireillä on alle 18-vuotiailta kielletty myös tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden
hallussapito. Jos leirillä oleva alle 18-vuotias rikkoo tätä sääntöä, leirin vetäjä pyytää nuorelta
tupakkatuotteet ja -välineet pois loppuleirin ajaksi ja ilmoittaa asiasta huoltajalle. Jos leiriläinen ei suostu niitä
luovuttamaan tai jos hän myöhemmin rikkoo uudestaan tupakkakieltoa, hän joutuu keskeyttämään leirillä
olemisensa. Isosen ja muun vastuutetun alaikäisen leirillä oleminen keskeytetään jo ensimmäisestä
tupakkakiellon rikkomisesta. Tällöin leirin vetäjä ottaa yhteyttä huoltajaan sopiakseen, miten nuori pääsee
kotiin. Seurakunta ei ole varautunut leiriläisen kotiin kuljettamiseen kesken leirin, vaan ensisijainen vastuu
siitä on huoltajalla. Jos nuoren leirillä oleminen joudutaan keskeyttämään eikä huoltaja itse järjestä nuoren
kotiin hakemista, seurakunta perii erillisestä kotiin kuljettamisesta koituvat kustannukset huoltajalta
jälkikäteen. Alkoholin tai huumeiden käyttö tai hallussapito johtaa aina leirin keskeyttämiseen.
Myös luvaton poistuminen leirialueelta tai muu vakava leirin säännön rikkominen voi johtaa leirin
keskeyttämiseen. Leirin keskeytymien ei estä rippikoululaista saattamasta rippikouluaan loppuun
myöhemmin. Hänelle pyritään osoittamaan paikka esimerkiksi päivärippikoulussa tai hän voi osallistua
seuraavana vuonna uudelleen leirille.
Olen keskustellut alaikäisen nuoreni kanssa tähän Rippikoulun oppilastietolomakkeeseen pyydetyistä
tiedoista samoin kuin säännöistä, jotka on esitetty kappaleessa ”Tupakka, päihteet ja muut syyt leirin
keskeyttämiseen”. Allekirjoituksellani vahvistan tiedot totuudenmukaisiksi sekä hyväksyn tiedotteen säännöt.
Päiväys

/

20

Huoltajien allekirjoitukset
______________________________________
nimen selvennys
puhelin

___________________________________________
nimen selvennys
puhelin

RIPPIKOULUN OPPILASTIETOLOMAKE:
Vastuunjako koronaan liittyen
· Leirin osallistuja vastaa siitä, että tulee leirille terveenä, noudattaa annettuja ohjeita ja muistuttaa niistä
myös toisia sekä ilmoittaa välittömästi leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavalle, jos huomaa itsellään
hengitystieoireita.
· Huoltaja vastaa siitä, että alaikäinen tulee leirille terveenä. Huoltaja vastaa viimekädessä
sairastumistapauksissa kuljetuksesta lääkäriin ja kotiin.
· Leirin ja leirikeskuksen työntekijät ja viranhaltijat vastaavat toiminnan ja tilojen turvallisuudesta
turvallisuusasiakirjan, pelastussuunnitelmien sekä viranomaismääräysten mukaan.
· Rippikouluvastaavat tiedottavat työntekijöitä AVI:n, THL:n, kirkon ja yhtymän ajantasaisista ohjeista ja
määräyksistä. Ohjelma- ja turvallisuusvastaava vastaa siitä, että ohjeet käydään yhdessä läpi heti leirin
alussa.
· Mikäli leiri joudutaan keskeyttämään koronakaranteenin takia, seurakunta järjestää kotiin kuljetuksen Oulun
ulkopuolella sijaitsevista leirikeskuksista. Oulun alueella olevista leirikeskuksista vanhemmat hakevat
leiriläisen kotiin.
Olen keskustellut alaikäisen nuoreni kanssa tähän Rippikoulun oppilastietolomakkeeseen pyydetyistä
tiedoista samoin kuin vastuista, jotka on esitetty kappaleessa ”Vastuunjako koronaan liittyen”.
Allekirjoituksellani hyväksyn nuorta ja itseäni koskevat vastuut.
Päiväys
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Huoltajien allekirjoitukset
______________________________________
nimen selvennys
puhelin

___________________________________________
nimen selvennys
puhelin

Toimet, jos joku sairastuu leirillä.
· Jos leirin osallistujalla on selvittämättömästä syystä johtuva hengitystieoire, otetaan yhteyttä
1. aina ensin Oulun koronaneuvontaan p. 08 558 41414 (ma–to 8–16, pe klo 8–15), muina aikoina p. 116
117. Tarkemmat ohjeet annetaan puhelimessa.
2. tämän jälkeen alaikäisen huoltajaan
3. sitten testiviestillä tai sähköpostilla kirkkoherralle.
· Oirehtiva osallistuja siirtyy heti erilliseen tilaan. Leirikeskukseen varataan tällaista tilannetta varten yksi
huone ja wc. Hän odottaa eristyksissä, että hänet haetaan kotiin ja käytetään koronatestissä. Koronatestien
tulokset saadaan yleisimmin 1–3 päivässä.
· Muiden leiriläisten osalta leiri jatkuu normaalisti, vaikka joku poistuisi koronatestiin.
· Pyydetään koronatestiin lähtenyttä leiriläistä kertomaan tuloksesta heti myös leirin turvallisuusvastaavalle,
jotta voidaan sopia leirille paluusta tai varautua leirin keskeyttämiseen.

