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TURVATIETOLOMAKE
Retki: Maata näkyvissä festivaali 2021

Aika: 20.11.2021

Hei retkelle lähtevä nuori ja nuoren huoltaja!
Mitä hommaa? Maata näkyvissä festivaali 2021 lähestyy! Se on pohjoismaiden suurin kristillinen nuorten tapahtuma,
joka järjestetään Turussa 20. 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 tuhansia nuoria, 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) bussilla 20.11. lauantaina
viimeistään klo 10.15. Tulehan ajoissa, jotta ehdimme konserttiin! Paluu saman päivän yönä noin klo 24 hopelle.
Tulettehan hakemaan nuorenne silloin hopelta. Tällä kertaa festari on yksipäiväinen, emmekä yövy reissussa.
Mitä teen, jos haluan lähteä? Ilmoittaudu seurakunnan nettisivujen linkistä: https://bit.ly/hopenilmot, ellet ole sitä jo
tehnyt. Maksu tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen 29.10. asti hintaan 50€. Reissuun lähtöpäivänä
tuo minulle tämä lomake täytettynä. Ota mukaan myös ylimääräistä rahaa omia ruokailuja varten (voimme sopia
yhteisestä ruokapaikasta festaritauolla Turussa tai syömisistä paikanpäällä festarialueella kojuista). Matkat tarjoaa
Lempäälän seurakunta. Kun saavumme festarialueelle, niin haen heti kaikille rannekkeen. Festarialueelta ei saa poistua
ilman, että siitä on huoltajan kanssa infottu minua (tai mikäli yhdessä päätämme poiketa esim. pizzalla festaritauon
aikana päivällä)! Tarkempia ohjeita annan sitten bussissa matkalla. Teen myös whatsapp-ryhmän reissuun lähtevien
kesken yhteydenpitoa helpottamaan.
Mitä mukaan? Vaatteita sään mukaan (takin voi jättää bussiin tai narikkaan paikanpäällä), henk koht lääkkeet, vähän
ylimääräistä rahaa (ruokailut, karkit ja mahdolliset artistien tuotteet omakustanteisia). Eväitäkin voit ottaa mukaan
bussiin, mutta festarialueelle ei saa viedä omia. Saamme tarkempia tietoja turvallisuusohjeista lähempänä festareita ja
infoan, mikäli maskisuositus on voimassa yms..
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
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; Heli Orre, nuorisotyönohjaaja,
050 5443352, heli.orre@evl.fi

