17.8.2021

Hyvät huoltajat
Huollettavanne on Lappeenrannan kaupungin nuorisotilojen kävijä. Nuorisotila on päihteetön ja savuton
paikka, jossa kaupunkimme nuoret voivat ammattitaitoisten ohjaajien läsnä ollessa viettää vapaa-aikaansa
ikätovereidensa kanssa ja samalla osallistua nuorisotilassa järjestettävään toimintaan.
Nuorisotilat ohjaajineen ovat seuraavat:

Monari, Anni Swanin katu 7 (Facebook Monarin nuorisotila)
nuoriso-ohjaaja Tuija Pasanen, p. 0400 154 597 vs.
nuoriso-ohjaaja Ville Pääkkönen, p. 040 486 8898
iltaohjaaja Wera Laine

Krisse, Kauppakeskus Iso-Kristiina, Brahenkatu 5 (Facebook nuorisotila Krisse)
tuntiohjaaja Emilia Hirvisaari p. 040 620 2904
tuntiohjaaja Miro Korhonen p. 040 634 1660
tuntiohjaaja Jukka Lähde p. 040 705 7919

Sammontorin nuorisotila, Sammontori 2 (Facebook Sammontorin nuorisotila)
vs. nuoriso-ohjaaja/koulunuorisotyö Lauri Jääskeläinen p. 0400 154 595
vs. nuoriso-ohjaaja Jesse Purtela p. 040 559 4070
vs. nuoriso-ohjaaja Jonna Kuikka p. 040 484 6280

Lauritsalan nuorisotila, Hallituskatu 20 (Facebook Lauritsalan nuorisotila)
nuoriso-ohjaaja/koulunuorisotyö Riitta Mikkonen p. 040 147 9967
nuoriso-ohjaaja Kai Pekonen p. 040 661 6871
vs. nuoriso-ohjaaja Sanni Knuutinen p. 040 652 2204

Rientola, Kesolantie 9 (Facebook Rientolan nuorisotila)
nuoriso-ohjaaja Sami Kolehmainen, p. 0400 550 285
nuoriso-ohjaaja Lasse Piira, p. 0400 778 524
nuoriso-ohjaaja/koulunuorisotyö Sanna Romppanen, p. 040 504 1947
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.
Kaupungin nuorisotiloissa on käytössä maksuton klubikortti. Klubikortti oikeuttaa osallistumaan kaupungin
nuorisotoimen järjestämiin nuorten iltoihin kaikissa kaupungin nuorisotiloissa. Klubikortin lunastettuaan
nuori on vakuutettu kaupungin toimesta osallistuessaan nuorisotoimen järjestämään toimintaan.
Helpottaaksemme yhteydenpitoa sekä nuoreen että huoltajiin tarvitsemme liitteessä pyydettävät tiedot sekä
nuoren niin halutessa klubikorttia varten valokuvan nuoresta.
Pyytämiämme tietoja käytämme ainoastaan tarvittavaan yhteydenpitoon. Tiedot ovat vain nuorisotoimen
henkilöstön käytössä ja ne hävitetään keväisin toimintakauden päättyessä.
Terveisin nuoriso-ohjaajat

Liitteet
Henkilötietolomake (palautettava)
Nuorisotalon säännöt

Nuorisotilan säännöt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Muistathan tervehtiä ohjaajia ja merkitä itsesi listaan tullessasi talolle. MUISTA
PESTÄ KÄDET AINA ULKOA SISÄLLE TULLESSASI! Ulkokengät jätetään
eteiseen.
Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena oleminen
talolla ja talon piha-alueella on kielletty (HUOM! myös tupakointi ja nuuska).
Tupakointivälineet eivät ole näkyvissä talolla ollessasi.
Myyntityö ja uhkapelit ovat kiellettyjä talolla.
Toisten tavaroihin puuttuminen ilman lupaa on kielletty.
Sylkeminen nuorisotalon kulkureiteille on kielletty.
Energiajuomat eivät ole meillä sallittuja.
Kaikkea talon omaisuutta käsitellään varovasti. Rikkoutuneista tavaroista
ilmoitetaan HETI ohjaajille.
Talolla käyttäydytään ja puhutaan muita kunnioittaen. Turha kiroilu ei kuulu
talolle.
Roskat kuuluvat roskakoriin.
Peli- ja muut välineet sekä tavarat palautetaan käytön jälkeen paikoilleen.
Keittiötä käytetään ruuan valmistukseen vain ohjaajien luvalla.
Jokainen tiskaa itse käyttämänsä astiat.

Seuraamukset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Päihteitä, tupakointia, myyntityötä ja uhkapelejä koskevien sääntöjen
rikkomisesta seuraa porttikielto.
Energiajuomat takavarikoidaan
Tupakan tumppeja tai roskia heitellyt siivoaa itse jälkensä. Jos sotkijaa ei löydy,
siivoavat kaikki yhdessä.
Kulkureiteille sylkenyt henkilö saa pestä jälkensä pois. Jos syyllistä ei löydy,
siivoavat kaikki yhdessä.
Jos rikki menneistä tavaroista ei ilmoiteta ohjaajille, menee talo siltä illalta kiinni
tapauksen tullessa ilmi.
Jos ohjaajat joutuvat keräämään roskia ja tumppeja tai korjaamaan tavaroita
paikoilleen, vähennetään seuraavan kerran aukioloajasta 10 minuuttia /
ohjaajan korjaama roska tai tavara.
Biljardi- ja pingisvälineiden kaltoin kohtelu poistaa pelioikeuden ko. henkilöltä
ohjaajien määrittelemäksi ajaksi.
SÄÄNTÖJÄ NOUDATTAMALLA VARMISTAMME KAIKKIEN
VIIHTYVYYDEN TALOLLA!

Yhteystietolomake
TÄMÄ SIVU PALAUTETAAN TÄYTETTYNÄ NUORISOTILAN NUORISO-OHJAAJALLE.
Annan huollettavalleni suostumuksen osallistua Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimen
nuorisotiloissa järjestämään toimintaan.
Nuoren nimi_______________________________________________________________________
Osoite___________________________________________________________________________
Syntymäaika______________________________________________________________________
Nuoren puhelinnumero______________________________________________________________
Nuoren sähköpostiosoite_____________________________________________________________
Koulu ___________________________________________________________________________
Muita erityishuomioita, esim. sairaudet, joista ohjaajien on hyvä tietää ________________________
________________________________________________________________________________

Huoltajan nimi_____________________________________________________________________
Huoltajan puhelinnumero____________________________________________________________
Huoltajan sähköpostiosoite___________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus_______________________________________________________
kyllä
Huollettavani saa tarvittaessa matkustaa nuoriso-ohjaajan kyydissä
(esim. päivystykseen)
Huollettavani saa liittyä nuorisotilan WhatsApp –ryhmään
Minut saa liittää huoltajien WhatsApp –ryhmään (ryhmässä tiedotetaan
nuorisotalon toiminnasta ja keskustellaan ajankohtaisista asioista)

ei

