
Rippikoulussa mukana olevan perustietolomake 
 

Leiriläisen nimi __________________________________________________________            

 

Leiri ___________________ 

 

Henkilötunnus: ____________________ 

 

Osoite: ________________________________________________________ 

 

Puhelinnumero: _________________________ 

 

Sähköposti _____________________________ 

 

Sairaudet, allergiat ja mahdollinen lääkitys, kuten epilepsia, vaikea ampiaisallergia, alle 

18-vuotiaan krooniset sairaudet ja psyykelääkitys: 

 

 

Leiriläisen uimataito: hyvä                 kohtalainen                 ei osaa 

 

 

Edellisiä tietoja antaessa on hyvä huomata, että jos tiedot ovat arkaluonteisia, ne on viisasta 

palauttaa suljetussa kirjekuoressa tai sitten niistä kannattaa kertoa henkilökohtaisesti leiristä 

vastaaville työntekijöille. Tässä kohdin voi kertoa muitakin erityisellä tavalla huomioon otettavia 

asioita. 

 

Vanhemman, huoltajan tai lähiomaisen yhteystiedot leirin aikana 

 

Yhteysihmisen nimi: 

 

Osoite: 

 

Puhelinnumero(t)  

 

Alle 18-vuotiaan osalta me huoltajat vakuutamme, että olemme antaneet kaikki leiriläisen 

terveyden ja turvallisuuden kannalta oleelliset tiedot leirin työntekijöille. 

 

Päiväys ___________________________ 

 

 

Huoltajan tai yli 18-vuotiaan oma allekirjoitus 

 

_______________________________ 

 
Muuten kerätyt tiedot hävitetään, mutta yhteystiedot säilytetään leirin jälkeistä yhteydenpitoa varten. 

 

Katso kääntöpuoli 



Rippikoululaisen osalta tätä sivua ei tarvitse täyttää, jos tiedot eivät ole muuttuneet siitä, kun ne on annettu 

tammikuussa rippikoulupyhänä kirkossa 

 

 

Erityisruokavaliot 

 

           Vähälaktoosinen ruokavalio             Laktoositon ruokavalio             Täysin maidoton ruokavalio 

            

           Keliakia                               Kaura sopii              Kaura ei sovi 

 

           Vilja-allergia           Ohra              Ruis              Vehnä            Kaura 

 

           Kasvisruokavalio           Kala sopii                 Kana sopii            Kananmuna sopii             Maitotuotteet sopivat 

 

                           Ei punaista lihaa                         Ei broileria 

 

          Diabetes                   Annostelee itse                Tarvitsee annostellun ruoan (liitä mukaan ateriasuunnitelma) 

 

                                         Tarvitsee välipalan 

 

Kielletyt aineet 

 

           Kananmuna-allergia                  Ei siedä ollenkaan                Sietää ruoassa 

 

           Kala-allergia 

 

           herne            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           porkkana            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           palsternakka            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           paprika            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           selleri            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           tomaatti            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           lanttu            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           kaali            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           peruna            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           mustaherukka            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           punaherukka            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           ruusunmarja            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           sitrushedelmä            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           ananas            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           aprikoosi            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           banaani            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           luumu            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           omena            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           persikka            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           päärynä            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           vesimeloni            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           kiivi            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           mansikka            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

           mango            Kuitenkin käy keitettynä/kypsänä 

 

 

 

 

 

Rippikoululainen ei saa näkyä leirin omien nettisivujen valokuvissa.  

 

 

Yhteystiedot säilytetään leirin jälkeistä yhteydenpitoa varten, mutta muuten tiedot hävitetään rippikoulun jälkeen. 

 

Katso paperin kääntöpuoli 

 

Ympyröi jos jokin näistä ei käy: 

 

curry  kaneli  persilja 

 

muskotti  pippurit  lihaliemi 

 

kurkuma  paprikajauhe 

 

pähkinät  mantelit 

 

siemenet  hunaja  suklaa 

 

kaakao  hiiva  soija 

 

Jokin muu: 

 

 


