Tekijä: Tatu Leijo päivä: 6. syyskuuta 2019 kello 10:00

TURVATIETOLOMAKE
Retki: Maata näkyvissä festivaali 2019

Aika: 15.-17.11.2019

Hei retkelle lähtevä nuori ja nuoren huoltaja!
Mitä hommaa? Maata näkyvissä festivaali 2019 lähestyy! Se on pohjoismaiden suurin kristillinen nuorten tapahtuma,
joka järjestetään Turussa 15.-17. marraskuuta. Tapahtuman järjestävät Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
ja Turun ev.lut seurakunnat. Retken paikanpäälle sinulle järjestää Lempäälän seurakunta. Yhdessä pidämme huolta
sinusta matkan ajan. Tapahtumaan osallistuu vuosittain n. 20-30 tuhatta nuorta, eli tykätty on. Luvassa huippuartisteja,
kavereita ja yhdessäoloa, mahdollisesti vastauksia suuriin kysymyksiin, monenlaista vapaaehtoista ohjelmaa... Katso toki:
www.maatanakyvissa.fi. Festareille lähdetään nuorisotalo hopelta (Kaakisentie 1, Lempäälä) busseilla 15.11. perjantaina
viimeistään klo 15.00. Tulehan ajoissa, jotta ehdimme illan konserttiin! Paluu 17.11. sunnuntaina noin klo 17 hopelle.
Mitä teen, jos haluan lähteä? Ilmoittaudu seurakunnan nettisivujen linkistä: https://bit.ly/hopenilmot (kerro nimesi,
numerosi ja ruoka-allergiasi). Maksu tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen on 21.10. asti hintaan 89€
(22.10.-1.11. = 94€; 1.-14.11. = 99€). Reissuun lähtöpäivänä tuo minulle tämä lomake täytettynä. Hintaan sisältyy
kaiken ohjelman kattava ranneke, ruokailut ja majoitus. Matkat tarjoaa Lempäälän seurakunta. Kun saavumme
festarialueelle, niin haen heti kaikille rannekkeen ja lippupaketin. Yövymme Turussa järjestetyssä koulumajoituksessa,
tytöt ja pojat erikseen. Tarkemmat ohjeet kaikesta annan bussissa matkalla.
Mitä mukaan? Tarvitset mukaasi makuualustan/patjan (ei yli 10cm paksuja ilmapatjoja eikä kahden hengen patjoja),
makuupussin/peiton ja tyynyn. Lisäksi tarvitset omat hygieniatarvikkeet (shampoo, dödö, hammasharja jne), pyyhkeen,
vaatetta (ota vaihtovaatetta ja myös lämmin takki ym. ulkovaatetus, sillä vaikka ohjelma on tietysti sisätiloissa, niin
Turku Areenan ja messukeskuksen väliä kuljetaan ulkokautta 300m useaan otteeseen), henk koht lääkkeet, vähän
ylimääräistä rahaa tai evästä (ruokailuista on monille jäänyt nälkä, jolloin voit ostaa festarialueelta pizzaa tms., ja
mahdollisesti haluat ostaa esiintyvien artistien levyjä ja sen sellaista).
Täytä nämä turvalomaketiedot yhdessä huoltajasi kanssa!
Nimi

Huoltajan nimi

Puhelinnumero

Huoltajan puhelinnumero

Nuortani saa valokuvata retken aikana. (Kuvia voidaan laittaa esille Lempäälän seurakunnan tiedotuksessa.)
KYLLÄ EI
Annan luvan antaa nuorelleni reseptivapaata lääkettä tarvittaessa (esim. päänsärky)
KYLLÄ EI
Muuta huomioitavaa/tarpeellista tietää:

Huoltajan allekirjoitus ja päivämäärä______________________________________________
Kysy rohkeasti, jos on jotain mielenpäällä. Me lähdemme mukaasi!
Lempäälän srk/nuorisotyö :Tatu Leijo, nuorisotyönohjaaja, 040 8049160, tatu.leijo@evl.fi; Henri Karvinen, nuorisopappi,
050 544 3393, henri.karvinen@evl.fi; Jussi Salo, nuorisotyönohjaaja, 050 5443350, jussi.salo@evl.fi; Heli Orre,
nuorisotyönohjaaja, 050 5443352, heli.orre@evl.fi

