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Sivistystoimiala / Esiopetus 
 

 
Lapsemme nimi________________________________________ Syntymäaika_________________ 
 
Kotiosoite_________________________________________________________________________ 
 
Esiopetuspaikka____________________________________________________________________ 
  
 
HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT 
 
Äidin nimi 
Osoite, jos eri kuin lapsella 
Puhelinnumero kotiin                                                     Puhelinnumero työhön 
Sähköposti 
 
Isän nimi 
Osoite, jos eri kuin lapsella 
Puhelinnumero kotiin                                                     Puhelinnumero työhön 
Sähköposti 
 
Huoltaja/huoltajat/Muu laillinen edustaja    
□ yhteishuoltajuus □ yksinhuoltajuus     
Lähihuoltaja ___________________________________________________ 
 
Yhteydenpitoon liittyviä lisätietoja 
 
Lapsemme sisarukset (nimet, syntymävuodet) 
 
HUOLTAJIEN LISÄKSI LAPSEMME SAA HAKEA ESIOPETUKSESTA/VARHAISKASVATUKSESTA  
(18 vuotta täyttäneet) 
Nimi    Puhelinnumero 
 
Nimi     Puhelinnumero 
 
Lapsemme sairastuessa yhteys otetaan___________________________________________________ 
 
LAPSEN ESIOPETUS/VARHAISKASVATUSAIKA 
□ pelkkä esiopetus  □ tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta 
□ säännöllinen varhaiskasvatusaika, klo ______________ - ________________ 
□ työvuorolistan mukaan.  
(esiopetus- ja varhaiskasvatusaika tulee ilmoittaa sähköisesti edellisen viikon maanantaina klo 12.00 mennessä) 
 
Lapsemme allergiat, erityisruokavaliot, sairaudet, lääkitys ym. Ruoka-aineallergioista toimitettava lääkärin / 
terveydenhoitajan todistus. ______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Muuta huomioitavaa ___________________________________________________________________ 
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Sivistystoimiala / Esiopetus 
 

 
KUVAUS- JA KÄYTTÖLUPA  Voitte käyttää alle- tai yliviivauksia valitessanne vaihtoehtoja 
 
Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa, ne ovat tärkeitä kansalaistaitoja. 
Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-
arvoa ja niitä tarvitaan opiskelussa ja työelämässä. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tehtävänä on kotien 
rinnalla edistää ja tukea näiden taitojen kehittymistä. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017, Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen / 
Esiopetussuunnitelman perusteet 2014, Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)  
 
Sotkamon esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa hyödynnetään opetuksessa mobiililaitteita. Tällä 
lomakkeella kysymme suostumustanne lapsen osallistumisesta tieto- ja viestintäteknisellä laitteistolla tehdyn 
materiaalin käyttöön. 
 
Saako lapsi esiintyä esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa mobiililaitteella tehdyssä materiaalissa? 
(Materiaali tulee vain varhaiskasvatusyksikön sisäiseen käyttöön.)   Kyllä____ Ei___ 
 
Saako lapsi esiintyä toisen lapsen kotiin menevissä kuvissa (ryhmän WhatsApp, Kasvunkansio, muistitikut)?  
(Lupa koskee vain esiopetuksessa/varhaiskasvatuksessa tehtyä materiaalia, ei valokuvausliikkeiden ottamia 
ryhmäkuvia.)      Kyllä___ Ei___ 
  
Saako lapsesta olevaa digitaalista materiaalia julkaista sosiaalisessa mediassa?  
(Lapsen koko nimeä tai henkilötietoja ei julkaista.) 

Päiväkodin/ryhmän omat Facebook-sivut Kyllä___ Ei___ 
Päiväkodin/ryhmän Instagram -tili Kyllä___ Ei___ 
Päiväkodin/ryhmän suljettu blogi Kyllä___ Ei___ 
 

Saako lapsesta olevaa digitaalista materiaalia käyttää Sotkamon kunnan verkkosivuilla www.sotkamo.fi? 
(Lapsen kasvokuvaa tai henkilötietoja ei julkaista.)   Kyllä___ Ei___ 

 
Lapsi saa esiintyä mediaan menevässä materiaalissa (lehdistö, televisio, sponsorit tms.) 

Kyllä___ Ei___ 
 

Saako lapsesta olevaa digitaalista materiaalia (ääni-, kuva- tai videotallenne) käyttää Sotkamon kunnan 
koulutus- ja opetustilaisuuksissa? (Esimerkiksi toisille päiväkodeille, perhepäivähoitajille, yhteistyötahoille tai toisille 
kunnille, kun esitellään esiopetuksen/varhaiskasvatuksen toimintaa. Lapsen koko nimeä tai muita henkilötietoja ei 
julkaista) 

Kyllä___ Ei___ 
 
MUUT ESIOPETUKSEEN/VARHAISKASVATUKSEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET 
Lapsemme saa osallistua uskontokasvatukseen ja kirkollisiin tilaisuuksiin? Kyllä___ Ei___ 

Lapsemme saa osallistua teatteriesityksiin / katsoa TV:stä/netistä lastenohjelmia? Kyllä___ Ei___ 

Lastamme koskevissa asioissa saa olla tarpeen mukaan yhteydessä neuvolaan, kouluun ym. 
esiopetuksen/varhaiskasvatuksen yhteistyötahoihin. Yhteydenotosta keskustellaan aina huoltajan kanssa 
etukäteen.      Kyllä___ Ei___ 

Sotkamossa  
_______________________________ _____________________________ 
huoltajan allekirjoitus  huoltajan allekirjoitus 
 
______________________________  _____________________________ 
nimenselvennys  nimenselvennys 

http://www.sotkamo.fi/
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