HAKU- JA KYSELYLOMAKE KESÄLEIRILLE
Täytäthän lomakkeen kaikki kohdat huolellisesti avustamisen helpottamiseksi ja
turvallisuuden takaamiseksi. Kaikki tiedot tuhotaan leirin jälkeen.

Huom! Palauta hakemus 15.4.20 mennessä. MÄÄRÄAIKA ON EHDOTON!

Nimi:
Osoite:
Postinumero ja
toimipaikka:
Kotikunta:
Puh:

Ikä:

1. Haluan osallistua kehitysvammaisten kesäleirille Lehtimäen Opistolla
(Pyrimme huomioimaan toiveenne, mahdollisesti emme kuitenkaan voi jokaisen
toivetta täyttää)

□ maanantai - keskiviikko 1.6.-3.6.2020
□ keskiviikko - perjantai
3.6.-5.6.2020
2. Erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat
(esim. laktoositon, gluteeniton, maidoton)

Tarvitsetko apua ruoan annostelussa/tarjottimen kuljettamisessa/syömisessä, millaista?

3. Kommunikointi
Miten kommunikoit? Onko jotain erityistä huomioitavaa puheen tuottamisessa tai
ymmärtämisessä tms.?

4. Ilta- ja aamutoimet
(osaa itse/tarvitsee ohjausta/avustaminen, miten? muuta erityistä huomioitavaa)
Hammaspesu:
Pukeminen ja riisuminen:
Peseytyminen:
WC-käynnit:
Nukkuminen:

5. Apuvälineet

□ Kyllä

□ Ei

Mitä apuvälinettä/apuvälineitä käytät leirillä?
Tarvitsetko apua apuvälineen kanssa, millaista?

6. Sairaudet
Onko sinulla jokin sairaus tai muu terveydentilaan liittyvä asia, josta täytyy tietää?
(Esim. epilepsia, verentyrehtymisvaikeus, diabetes, allergia)

Miten avustajan on huomioitava se leirillä? (toimenpiteet)

7. Lääkkeet

□ Kyllä

□ Ei

Mitä lääkettä/ lääkkeitä käytät? Kirjoita lääkkeiden nimet sekä annostusohjeet ja mihin
kellonaikaan otat lääkkeet. Teethän erillisen listan, jos lääkkeitä on enemmän, kuin
taulukkoon mahtuu.

Lääkkeen nimi

Aamu

Päivä Ilta

Yö

Tarvittaessa

Osaatko ottaa lääkkeen itse vai tarvitsetko apua?
□ Otan itse
□ Tarvitsen apua
□ kehotuksen/ muistutuksen
□ seurannan, että lääke on otettu
□ otettava valvotusti/ lääke annettava

Mitä tapahtuu, jos lääkkeen ottaminen myöhästyy tai unohtuu?

Ovatko lääkkeesi dosetissa?

□ Kyllä

Lääkkeeni ovat muualla, missä?
Onko lääkkeiden oltava avustajan hallussa?

□ Ei

8. Uiminen
Osaatko uida?

□ Kyllä

□ En

Onko sinulla lupa mennä leirin aikana uimaan yhdessä leiriavustajan kanssa?

□ Kyllä

□ Ei

Onko jotain muuta mitä meidän tulisi tietää uimaan mentäessä?
Käytätkö esim. korvatulppia?

9. Ratsastus
Leiriohjelmassa on myös ratsastusta, jonka jokainen halukas maksaa erikseen. Ratsastus
maksaa 18.00 €/puoli tuntia. Ratsastuksen hinta laskutetaan leirilaskun yhteydessä.
Haluatko ratsastaa?

□ Kyllä

□ En

Oletko ratsastanut aiemmin?

□ Kyllä

□ En

Onko ratsastaessa huomioitava jotain erityisesti?

10. Kehen voimme ottaa tarvittaessa yhteyttä leirin aikana?
Nimi ja puhelinnumero
11. Kuka on sinua vastassa leirin loputtua Lakeuden ristin parkkipaikalla?
Nimi ja puhelinnumero

12. Onko jotain muuta tärkeää mitä meidän tulee tietää?
Oletko utelias, taipuvainen karkailuun, eksyt helposti tms.?
(luonne/tavat/käyttäytyminen/muut huomioitavat asiat)

13. Oletko hakemassa jollekin muulle leirille?

□ Ei

□ Kyllä

jos kyllä, minne?

14. Onko sinulla mahdollisuutta osallistua tänä kesänä vastaavaan toimintaan jonkin
muun tahon toimesta, esimerkiksi asumisyksikön järjestämänä?

□ Ei

□ Kyllä

jos kyllä, minne?

15. Leirillä otetaan valokuvia.
Saako kuvaasi käyttää leikekirjassamme tai Internet-sivuillamme?

□ Kyllä

□ Ei

_____________________________________________
Huoltajan allekirjoitus valokuvauslupaan

Olette sydämellisesti tervetulleita mukaan leirille!
Yhteistyössä

Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Seinäjoen Kaupunki

Leirin hinta on 60 € ja mahdollinen ratsastuksen hinta 18 €.

Palauta lomake Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki Ry:n toimistolle
os. Kauppaneliö 13 H 8, 60120 SEINÄJOKI 15.4.20 mennessä.
Määräaika on ehdoton, valinnat leirille tehdään heti sen päätyttyä.

HUOM! Leirille laaditaan turvallisuusasiakirja, joka pitää sisällään mm.
mahdollisten riskitekijöiden kartoittamisen, arvioimisen ja toimenpiteet niiden
vähentämiseksi/poistamiseksi.

