
MUUTOSLOMAKE / KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

ÄNDRINGSBLANKETT / EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER 

Paikan irtisanominen/Uppsägning av klubbplats, viimeinen läsnäolopäivä/datum för sista dagen i eftis 

Kerhoajan pituuden muutos/Ändring av klubbtid 

LAPSEN TIEDOT/ 
UPPGIFTER OM BARNET 

Suku- ja etunimet/Efter- och förnamn: 

Syntymäaika/Födelsetid: 

Lähiosoite/Gatuadress: 

Postinumero/Postnummer: Postitoimipaikka/ Postanstalt: 

Ip-kerhopaikka/Eftisplats: 

Lapsen koulu/Barnets skola: 

HUOLTAJIEN TIEDOT/ 
UPPGIFTER OM 
VÅRDNADSHAVAREN 

Iltapäiväkerhoasiaa hoitavan vanhemman yhteystiedot/Vårdnadshavare som sköter klubbärendet: 

Nimi/Namn: Puh./Tfn:

Toisen huoltajan nimi/Annan vårdnadshavare 

Nimi/Namn: Puh./Tfn:

PAIKAN IRTISANOMINEN/ 
UPPSÄGNING AV PLATS 

Lapsen paikan iltapäivätoimintapaikan irtisanominen tulee tehdä vähintään yhtä kalenterikuu-
kautta ennen muutoksen alkua. Kerhosuhde päätetään aina kuukauden loppuun.  

Barnets plats inom eftermiddagsverksamheten skall sägas upp senast en kalendermånad innan 
ändringen träder i kraft. Klubbförhållandet slutar alltid i slutet av månaden. 

Irtisanomisen perustelut/Grunder för uppsägning: 

koulun vaihto omalla paikkakunnalla/skolbyte inom egna kommunen 

paikka tarpeeton/behöver inte platsen 

paikkakunnan vaihto/flyttning från orten 

huoltaja toimintaan tyytymätön/vårdn.missnöjd med verksamheten  

kerhoajan pituus/längden av klubbtiden 

muu, mikä? /annat, vad? 

KERHOAJAN 
MUUTTAMINEN/ ÄNDRING 
AV KLUBBTID

Kerhoajan muutos astuu voimaan heti seuraavan kalenterikuukauden alusta. Aikaa voi 
muuttaa vain kerran lukuvuoden aikana./Ändring av eftistid träder i kraft genast från början av 
följande månad. Ändring av klubbtid kan endast ske en gång under läsåret. 

Nykyinen kerhoaika/nuvarande klubbtid ______ h / päivä/dag  

Uusi kerhoaika/ny klubbtid        ______ h / päivä/dag 

ALLEKIRJOITUS/ 

UNDERSKRIFT / 20 _  ------------------------------------------------------ 

HAKEMUS 
VASTAANOTETTU/ 
BLANKETTEN MOTTAGEN / 20 _ ------------------------------------------------------

(vastaanottaja/mottagare)

Allekirjoitettu lomake palautetaan osoitteeseen: 
Porvoon kaupunki/Sivistystoimi/Iltapäivätoiminta 
Käyntiosoite: Porvoon Campus, Taidetehtaank.1, 3. krs, 06100 Porvoo 
Postiosoite: PL 23, 06101 Porvoo 
Sähköposti: anne.ch.lindholm@porvoo.fi 

Den underskrivna blanketten inlämnas till adressen: 
Borgå stad/bildningsväsendet/eftermiddagsverksamhet 
Besöksadress: Borgå Campus, Konstfabriksg.1, 3 vån, 06100 Borgå 
Postadress: PL 23, 06101 Borgå 
E-post: anne.ch.lindholm@porvoo.fi 
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