
 
 

  
 

  

 
 

  
   

 
 

 
 

    

 

  

            

  

  

  

 
    

  
 

  

       

       

 
 

   
 

   
  

 
  

  
 

         
      

     
     

 

   

  

    

       

    
     

           

      
       

      

    

 
 

 
      

 
 

 
      

 

  
 

  
 

 

 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

AVOIMEN 
RAUMAN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSTOIMINNAN 
Sivistystoimiala KERHOHAKEMUS 2021-2022 
Avoin varhaiskasvatus Kerhopaikkaa haetaan alkaen 

Lapsen 
henkilötiedot 

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Huoltajien tiedot Isän/samassa taloudessa asuvan henkilön nimi Äidin/samassa taloudessa asuvan henkilön nimi 

Henkilötunnus Henkilötunnus 

Sähköposti Sähköposti 

Puhelin Puhelin 

Avio- tai avoliitossa Yhteishuoltajuus Yksinhuoltaja 

Kansalaisuus ja 
äidinkieli 

(ellei suomi) 

Lapsen / lasten kansalaisuus ja äidinkieli Uskonto/katsomus 

Huoltajan / huoltajien kansalaisuus ja äidinkieli Uskonto/katsomus 

Toivomus lapsen 
kerhopaikaksi 
ja – ajaksi 

(merkitse 1. ja 
2.toive ) 

Kerhot on tarkoitettu 
2 – 5-vuotiaille 
lapsille 

Haemme kerhopaikkaa 1 kerta 2 kertaa viikossa 3kertaa viikossa 
Pikkukaisla, Uudenlahdentie 14 (Uudenlahden päiväkoti 3.krs) 

maanantai klo 9-12 2,5-5v. kerho 
tiistai klo 9-12 2,5-5v. kerho 

Kipparinpuisto, Vähämaanpuisto 7 

maanantaina klo 13-16 3-5v kerho 

tiistaina klo 9-12 2-5v kerho 

keskiviikkona klo 9-12  2-5v kerho 

keskiviikkona klo 13-16   3-5v.kerho 

torstaina klo 9-12 2-5v. kerho 

perjantaina klo 10-13 2-5v kerho 

Sampaanalan kota ( tiedustelut Kipparinpuiston henkilökunnalta ) 

maanantaina klo 9-12 3-5v. kerho 

tiistaina klo 13-16 3-5v. kerho 
Varahakija Nimi ja puhelinnumero 

Lisätietoja 
lapsesta 

Mitä kerhon henkilökunnan on tarpeen tietää lapsesta 
(mahdolliset allergiat, lääkitykset, muuta huomioitavaa ym.) 

Huoltajan 
allekirjoitus Raumalla / 20 

RAUMAN KAUPUNKI 
Sivistystoimiala 
PL 113 
26101 Rauma 

Varhaiskasvatus 

www.rauma.fi 

Kanalinranta 3 
26100 Rauma 
vaihde 02 834 11 
etunimi.sukunimi@rauma.fi 

http://www.rauma.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@rauma.fi
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