Nuorisotalojen
LAPARI JA KLUBI
10käskyä
1. ÄLÄ TULE PÄIHTYNEENÄ
(varma porttikielto, ilmoitus kotiin ja lastensuojeluilmoitus)

2. ÄLÄ TUO PÄIHTEITÄ
(reput voidaan tarkistaa, seurauksena porttikielto ja ilmoitus kotiin)

3. KOLMESTA PERÄKKÄISESTÄ VAROITUKSESTA PORTTIKIELTO
( kannattaa kuunnella mitä sanotaan)

4. KUNNIOITA TALON TAVAROITA
(kukkarosi ei välttämättä kestä niiden rikkomista)

5. ÄLÄ MÖLÄHKETELE/ KIROILE
(asian voi ilmaista muutenkin ja talon aukioloaika vähenee viidellä
minuutilla/kirosana)

6. ÄLÄ SOITA MUSIIKKIA TAI MUITAKAAN VEKOTTIMIA TÄYSILLÄ
(paikalla kuulevia ihmisiä)

7. ÄLÄ RÄVEKSI PITKIN PIHOJA
(mietippä kaverin limppiä oman kengän pohjassa)

8. HYVÄT KÄYTÖSTAVAT KUNNIAAN
(toisen hajujälki omassa nokassa haisee aika pahalle)

9. TYÖNTEKIJÄTKIN ON IMMEISIÄ
(vaikka välillä päässä viiraakin)

10. REILU MEININKI, MENI SYTEEN TAI SAVEEN!

NUORISOTILAT
LAPARI JA
KLUBI

NUOKKARI
TIEDOTE KOTIIN

Hyvät vanhemmat/ huoltajat

Käsitteitä:

Olemme sopineet nuorisotyöntekijätiimissä säännöt, Nuorisotilat, yökahvilat sekä pihaalueet ovat täysin päihteettömiä.

Nuorisotyöntekijätiimi=





Henkilö joka polttaa/ tai käyttää nuuskaa nuorisotilojen piha-alueella saa kolme
päivää porttikieltoa nuorisotiloihin ja asiasta ilmoitetaan kotiin. (Tarkoittaa myös
koulun aluetta Varpaisjärvellä)
Nuorisotiloilla Lapari ja Klubi, ei sallita minkäänlaista tupakkatuotteisiin tai
päihteisiin liittyvää toimintaa (paitsi jos on kysymyksessä ennaltaehkäisy tai
kasvatuskeskustelut ohjaajien kanssa).
Haluan, että lapseni tupakointiin/nuuskaamiseen puututaan ilmoittamalla kotiin
Lapsen/nuoren nimi___________________________________
En halua, että lapseni tupakointiin/nuuskaamiseen puututaan ilmoittamalla
kotiin
Lapsen/nuoren nimi_____________________________________





Henkilö joka tulee nuorisotiloille päihtyneenä saa kaksi viikkoa porttikieltoa.
Tästä ilmoitetaan välittömästi kotiin ja tehdään lastensuojeluilmoitus.
Porttikiellot ovat voimassa riippumatta siitä kuka työntekijä on työvuorossa.
Porttikielto koskee kaikkea Laparilla ja Klubilla tapahtuvaa toimintaa.

Lisäksi porttikiellosta ilmoitetaan nuorisotyöntekijätiimille. Nuorisotyöntekijä tekee
lastensuojeluilmoituksen sosiaalityöntekijälle alle 18-vuotiaasta nuoresta.(Koskee
päihtynyttä nuorta)
Ilmoitamme poliisille kaikenlaisesta työntekijään tai muihin talolla olijoihin kohdistuvasta
fyysisestä/ henkisestä uhkailusta tai vahingoittamisesta. (tähän ei kuulu tavallinen
kuljailu)PISTE

ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄ/LÄHIESIMIES TANJA JOKINIEMI 040-4883772
NUORISO-OHJAAJA TUIJA HUTTUNEN 040-4883774
NUORISO-OHJAAJA SANNA STEDT 040-4883803

Lastensuojeluilmoitus= Lastensuojelulain 25§:n mukaan
ilmoitusvelvollisuus on Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen,
nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen
yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä
muun sosiaalipalveluiden tai terveydenhuollon palveluiden tuottajan,
opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden
vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- tai
iltapäivätoimintaa harjoittavan yksilön palveluksessa olevat henkilöt ja
terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan
salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle
toimielimelle, jos he ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja
huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen
edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Tiedotteen nähneen huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys, osoite ja
puhelinnumero
Huoltajan allekirjoitus

________________________________________

Nimenselvennys

________________________________________

Osoite

________________________________________

Puh:

________________________________________

PALAUTA TIEDOTE NUORISOTILAN OHJAAJALLE.

