
 
 ILMOITTAUTUMINEN/VAHVISTUS OSALLISTUMISESTA 

 
_________________Jälkkäriin lukuvuonna 2020-2021 

                              (toimipiste) 
Lapsen yhteystiedot 
Suku- ja etunimi                                                                                       Henkilötunnus 
 
 
Lähiosoite 
 
 
Postinumero- ja toimipaikka                                                                    Puhelin kotiin 
 
 
 
Huoltajien yhteystiedot 
Suku- ja etunimi                                                  Henkilötunnus        laskun maksaja      Puhelin päivisin                                                                                                                                                                                                               
  
 
                                                                                                              
Osoite                                                                                                      Sähköpostiosoite 
 
 
Suku- ja etunimi                                              Henkilötunnus            laskun maksaja          Puhelin päivisin 
  
 
                                                                                                             
Osoite                                                                                                     Sähköpostiosoite 
 
 
Mikäli vanhempia ei tavoiteta, keneen voi olla yhteydessä?                   Puhelin päivisin 
 
 
 
Jälkkäri-toiminta, johon lapsi osallistuu:  

Lapsi aloittaa toiminnan 
 
______.______20__ 

 
Toiminta-aika: 
 joka päivä klo 12.00–17.00 
 korkeintaan 12 päivänä kuukaudessa klo 12.00-17.00 
 sisarusalennus (-25 €) joka päiväisestä toiminnasta 

(130 €), toisesta lapsesta alkaen 
 

 
 

 130 € 
 90 € 
 

 
 
 
 

 
Toiminta sisältää 
 
 

• Sisältää ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa enintään 6 tuntia päivässä klo 
11/12–17 välisenä aikana arki koulupäivisin (ei koske loma-aikoja). 

• Tapaturmavakuutuksen toiminnassa. 
• Päivittäisen välipalan 
• Toimintaan kuuluvat harrastekerhot, retket ja tapahtumat. 
 

 
 
Lisätiedot 
 
Muuta huomioitavaa lapsesta  esim. erityinen tuki, allergiat, sairaudet, lääkitys, yms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Irtisanominen 
Jos lapselle haettua ja myönnettyä Jälkkäri paikkaa ei peruta ennen toiminnan aloittamista, peritään 
toimintamaksusta puolet.  
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti yhtä (1) kalenterikuukautta aikaisemmin. Irtisanomisaika koskee myös 
toimintamaksumuutoksia. Kesken toimintakauden irtisanomisajan (1kk) toimintamaksu voidaan jättää 
perimättä, jos sen taustalla on ennakoimaton muutos elatusvelvollisuudesta, huollollisista näkökulmista tai 
toimeen tuloedellytyksistä. 
 
 
Yhteystiedot 
 
Jos teillä on jotain kysyttävää Jälkkärin maksuihin, sopimukseen tms. liittyen, ottakaa yhteyttä toiminnan 
järjestäjään: 
 
 
                                                                                                    
                                                                         
   
   
Allekirjoitukset 
 
Sitoudumme toimintaan: 
 
 
_______________ ___.___.        20___        __________________________________________ 
Paikka ja päiväys                                                 Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
 
                                                                          
                                                             
 
 
                                                   http://www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus/jalkkari 

 
                                           
 

http://www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus/jalkkari

	ILMOITTAUTUMINEN/VAHVISTUS OSALLISTUMISESTA
	_________________Jälkkäriin lukuvuonna 2020-2021
	Lapsen yhteystiedot
	Huoltajien yhteystiedot
	Jälkkäri-toiminta, johon lapsi osallistuu:
	Lisätiedot
	Irtisanominen
	Yhteystiedot
	Allekirjoitukset

	Jälkkäriin lukuvuonna 20202021: 
	Sukuja etunimi Henkilötunnus: 
	Lähiosoite: 
	Postinumeroja toimipaikka Puhelin kotiin: 
	laskun maksaja: 
	Osoite Sähköpostiosoite: 
	laskun maksaja_2: 
	Osoite Sähköpostiosoite_2: 
	Mikäli vanhempia ei tavoiteta keneen voi olla yhteydessä Puhelin päivisin: 
	130 €: Off
	90 €: Off
	undefined: 
	20: 
	undefined_2: 
	130 € 90 €: 
	Toiminta sisältää: 
	Muuta huomioitavaa lapsesta  esim erityinen tuki allergiat sairaudet lääkitys yms: 
	Jos teillä on jotain kysyttävää Jälkkärin maksuihin sopimukseen tms liittyen ottakaa yhteyttä toiminnan järjestäjään: 
	Sitoudumme toimintaan   20 Paikka ja päiväys Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys: 
	Paikka ja päiväys: 
	Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys: 


