”Elämän iloa!”
Virkistyspäivät
eläkeikäisille Sinapissa
22.–25.8.2022
Elokuinen, merellinen
Sinapin leirikeskus kutsuu
virkistäytymään.
• Vietetään aikaa ulkona ja
sisällä, nautitaan luonnosta
• rentoudutaan levon, yhdessäolon, virikkeellisen
toiminnan ja hyvän ruoan
parissa!

Paikka: Sinapin leirikeskus, Sinapintie 74, Kakskerta, Turku
Virkistyspäivien hinta: 2 hh 105 € / 1 hh 125 €
• sisältää bussikuljetukset, virkistyspäivien ohjelman ja täysihoidon.
• Jotta mahdollisimman moni voisi osallistua, tarjoamme ensisijaisesti kahden hengen huoneen majoitusta. Voit kuitenkin ilmoittaa hakemuksessasi yhden hengen huoneen toiveestasi.
Käsittelemme hakemukset ja toiveet määräajan päättyessä.
Virkistyspäivät ovat ensisijaisesti tarkoitettu Martinseurakunnan
ja Tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuville eläkeikäisille. Ensikertalaiset ja henkilöt, jotka eivät osallistu muille leireille tänä
vuonna, ovat etusijalla. Virkistyspäiville hakevan tulee pystyä

itsenäisesti suoriutumaan arjen askareista. Järjestävän tahon puolelta henkilökohtaisen avustajan järjestäminen ei ole mahdollista.
Hakemuksia on saatavilla diakoniatyöntekijöiltä Martinseurakunnassa ja Tuomiokirkkoseurakunnassa. Hakemuksen voi tulostaa
em. seurakuntien verkkosivuilta pdf-tiedostona.
Hakemus tulee palauttaa ti 31.5.2022 mennessä
Voit palauttaa hakemuksen postitse osoitteeseen:
Tuomiokirkkoseurakunta, PL 922, 20101 Turku
- kuoreen merkintä ”Diakonialeiri”
Voit myös palauttaa hakemuksen diakoniatoimistoon:
Tuomiokirkkoseurakunta (Eerikinkatu 1)
tai Martinseurakunta (Temppelinkatu 1)
Virkistyspäiville valituille lähetetään kesäkuun aikana kirje,
jossa on tarkemmat tiedot virkistyspäivistä; varusteista, ohjelmasta ja kuljetuksesta. Kirjeen mukana on myös maksuohje
osallistumismaksusta. Osallistumismaksuun voi kysyä tukea
oman seurakunnan diakoniatyöltä – otathan yhteyttä hyvissä
ajoin. Maksamalla maksun eräpäivään mennessä vahvistetaan
paikka.
Lisätietoja:
✓ diakoni Jan Hirvilahti, p. 040–341 7415
(Martinseurakunta – lomalla 6.6.–8.7.)
✓ diakoni Sofia Niskanen, p. 040–341 7582
(Tuomiokirkkoseurakunta – lomalla 16.7.–14.8.)

HAKEMUS ma 22. – to 25.8.2022 Eläkeikäisten virkistyspäivät,
Sinapin leirikeskus
Hakemus tulee palauttaa ti 31.5.2022 mennessä:
postitse osoitteeseen: Tuomiokirkkoseurakunta, PL 922, 20101 TKU
- kuoreen merkintä ”Diakonialeiri”
tai
diakoniatoimistoon: Tuomiokirkkoseurakunta (Eerikinkatu 1) tai
Martinseurakunta (Temppelinkatu 1)
HAKIJAN TIEDOT:

(Hakemus saap pvm. _______________________ /
työntekijä täyttää)

Nimi: _________________________________ Syntymäaika: ____.____._________
Osoite: ________________________________ Postinumero:____________ TURKU
Puhelin: ______________________________
Oletteko aiemmin ollut srk:n järjestämällä leirillä? Kyllä
Ei
Oletteko tänä vuonna jonkun toisen tahon
järjestämällä leirillä, kuntoutuksessa, tms.?

minä vuonna? _______________

Kyllä
Ei

Lähiomaisen yhteystiedot (ei leirillä olevat) - nimi ja puhelin:
______________________________________________________________________________

KULJETUSTIEDOT ja MAJOITUSTOIVEET:
Osallistutko yhteiskuljetukseen?

Kyllä

En

Toivomus majoituksesta:
kahden hengen huone – 105€ /hlö
1 hengen huone – korotettu leirimaksu 125€ /hlö
Mistä syystä tarvitsette yhden hengen huoneen?
____________________________________________________________________________________________________________
Tarvitsen liinavaatepaketin: lakanat ja pyyhkeet, hinta 9 €

Kyllä

En

- Huonetoveritoivomus / olen sopinut alustavasti huonekaverista (alleviivaa oikea vaihtoehto)
Huonekaverin nimi:

___________________________________________________________________

Muut toivomukset (esim. Inva - wc):___________________________________________________________________
TERVEYSTIEDOT:
Yleiskunto:

Missä toimissa tarvitsette apua?

Käyttämänne apuvälineet:

Ruokavalio / allergiat:
Erityiset sairaudet, jotka voivat aiheuttaa kohtauksia tai hoitotoimenpiteitä:

Säännöllisesti käyttämänne lääkkeet – tarvittaessa liitteeksi erillinen lääkelistaus ja annosmäärät

VALOKUVAUSSUOSTUMUS JA ALLEKIRJOITUS:
Kyllä

Ei

Saako sinusta ottaa leirillä valokuvia?
Saako sinusta otettuja kuvia käyttää srk:n kotisivuilla
tai srk:n julkaisuissa, esim. sosiaalisessa mediassa?
Leirillä toimin annettavien turvallisuusohjeiden mukaisesti, erityisesti
saunomisen, uinnin ja leirikeskuksen alueelta poistumisen osalta.
Päiväys: ______________ Allekirjoitus: __________________________________________________________________
Hakemuslomakkeen tietoja tarvitaan jokaisen oman ja kaikkien yhteisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Lomakkeet säilytetään kaksi
vuotta, tai erityisen tarpeen sattuessa pidempään, ja tuhotaan sen jälkeen.

