
  
 

  
  

  
  

 
 

 

  

 
             

 
 

   

   

   

 
 

  

  

  

   

    

     

 
 

 

   

    

 

 

 
 

 
 

 
  

    

    

 
  

    
 

     
  

 

  

  

 
 

  

AVOIN VARHAISKASVATUS 
RAUMAN KAUPUNKI PERHETOIMINNAN HAKEMUS 
Sivistystoimiala 2020-2021
Avoin varhaiskasvatus Toivottu aloituspäivä 

Toimintaan osallistuvien 
lasten tiedot 

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Toimintaan 
osallistuvan aikuisen 
ja maksajan tiedot 

Nimi Maksajan nimi (ellei sama) 

Henkilötunnus Henkilötunnus 

Osoite ja postitoimipaikka Osoite ja postitoimipaikka 

Sähköposti ja puhelin Sähköposti ja puhelin 

Lapsen perhetilanne, huoltajat Perheessä muita lapsia 

Avio- tai avoliitossa Yhteishuoltajuus Yksinhuoltaja kyllä ei 

Kansalaisuus ja 
Äidinkieli 
(ellei suomi ) 

Lapsen / lasten kansalaisuus ja äidinkieli Uskonto/ katsomus 

Huoltajan / huoltajien kansalaisuus ja äidinkieli Uskonto / katsomus 

Toivomus 
toimintayksiköstä ja -
päivästä 

Avoin päiväkoti Sinilintu, Meijerikatu 4 
Maanantai (8.30-12) vauvaryhmä Maanantai (12.30–15.30) vauvaryhmä   
Tiistai (8.30-12) 0-5v. 
Keskiviikko (8.30-12) 0-5v. 
Torstai (8.30-12) 09-5v. 
Perjantai (8.30-12) 0-5v. 

Pikkukaisla, Uudenlahdentie 14 (Uudenlahden päiväkoti,3 kerros) 
Keskiviikko (9-13) 0-5v. 
Torstai (9-13) 
Perjantai ( 9-13) 0-5v. 

Lisäksi kaikille avoimet, maksuttomat: 
Sinilintu, Meijerikatu 4 
Tiistaisin avoin leikkipaikka/ perhekahvila klo 13–15   
Pikkukaisla, Uudenlahdentie 14, 3.krs 
Keskiviikkoisin avoin leikkipaikka / perhekahvila klo 14-16 

Osallistuminen muuhun 
varhaiskasvatukseen 

Osallistuuko lapsi/lapset muuhun varhaiskasvatukseen tai kerhotoimintaan? 

ei kyllä, mihin _________________________________________________________ 

Lisätietoja 
lapsesta 

Mitä perhetoiminnan henkilökunnan on tarpeen tietää lapsesta / lapsista (mahdolliset allergiat, 
lääkitykset, ym. huomioitavaa) 

Kodin ja varhais-
kasvatuksen yhteistyö 

Miten toivomme perhetoiminnan varhaiskasvatuksen tukevan lapseni/lasteni kehitystä? (jatka 
tarvittaessa kääntöpuolelle) 

Huoltajan 
allekirjoitus Raumalla 

Perhetoiminnasta peritään lukukausimaksu, erillinen maksusitoumus tehdään toiminnan alkaessa. 

RAUMAN KAUPUNKI Varhaiskasvatus 
Sivistystoimiala 
PL 113 Kanalinranta 3 
26101 Rauma 26100 Rauma 

vaihde 02 834 11 
www.rauma.fi etunimi.sukunimi@rauma.fi 
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