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Leikkipuistotoiminta 

Lapsen 
henkilötiedot 

Sukunimi, etunimi ja kutsumanimi Henkilötunnus 

Kotiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Puhelin Kieli, jota lapsi puhuu parhaiten 
 Suomi    Ruotsi  Muu, mikä? 

Lapsen koulu 

Lapsen luokka 

Opettaja 

Huoltajien 
tiedot 

Huoltajan suku- ja etunimi 

Kotiosoite, jos eri kuin lapsen 

Puhelin päivisin Sähköpostiosoite kotiin lähetettäville tiedotteille 

Toisen huoltajan suku- ja etunimi 

Kotiosoite, jos eri kuin lapsen 

Puhelin päivisin Sähköpostiosoite kotiin lähetettäville tiedotteille 

Lapsen läsnäolo 
leikkipuistossa  Lapsi saa kulkea yksin kotiin, lähtöaika kotiin klo 

 Lapsi haetaan leikkipuistosta 

 Lapsi saa jäädä yksin leikkipuistoon toiminta-ajan jälkeen 

Lapsen terveydentila 
(allergiat, sairaudet, 
lääkitykset tms.) 
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Kasvatus ja koulutus 

Lapseni tarvitsee tukea 
seuraavissa asioissa 

Lapsen ja perheen 
toiveet iltapäivä- ja 
loma-ajan toiminnasta, 
yhteydenotoista ym. 

Kuvaus- ja julkaisulupa Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarvitsee kuvamateriaalia viestintään toimialan internet-, ja intranet-
sivuille, sosiaaliseen mediaan sekä painotuotteisiin. 

Henkilötietolaki edellyttää, että henkilön kuvan julkaisemiseen on saatava kuvattavat suostumus. Alaikäisen 
puolesta suostumuksen antaa hänen huoltajansa. Noudatamme kuvamateriaalin käytössä ja sen 
julkaisussa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kaupunki ei maksa julkaisemisesta rahallista korvausta.  

Lastamme saa kuvata ja kuvia saa julkaista varhaiskasvatusviraston 

 internetsivuilla 
 intranet-sisäverkossa 
 sosiaalisessa mediassa 
 painotuotteissa 

 Lastamme ei saa kuvata 

 Lapsemme piirustuksia ja muita tuotoksia saa käyttää yllä mainittuihin viestintätarkoituksiin. 

Ilmoitan leikkipuistoon lapseni koulusta tuloajat, poissaolot ja muutokset 

Päiväys Huoltajan allekirjoitus 
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