
 

NUORISOKORTTIHAKEMUS 

 

 

Nuorisokortti on Kulttuurisen Nuorisokahvila Cafescon ja Auran vapaa-aikatoimen muihin lasten ja 

nuorten palveluihin osallistuvan asiakkaan oma kortti. Nuorisokortti tulee olla jokaisella toimintaan 

säännöllisesti, tai vapaa-aikatoimen järjestämälle yksittäiselle retkelle, osallistuvalla lapsella ja 

alaikäisellä nuorella. Nuorisokortti on henkilökohtainen ja maksuton.  

Nuorisokortin hankinnan yhteydessä kerättyjen tietojen on tarkoitus mahdollistaa vapaa-

aikatoimen henkilökunnan yhteydenpito lapseen / nuoreen ja huoltajaan / huoltajiin. Hakemuksen 

yhteydessä annetut tiedot ovat luottamuksellisia. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. 

Täyttäkää hakemus ja tutustukaan hakemuksen eri osioihin yhdessä (lapsi / nuori ja huoltaja / 

huoltajat). Hakemuksen nettiversion löydät osoitteesta aura.fi/nuorisotyo 

Lapsen / nuoren ja huoltajan / huoltajien tiedot:  

Etu- ja sukunimi: Syntymäaika: (pp.kk.vvvv) 

Osoite:   Puhelin  

 Sähköposti  

  

Huoltaja 1 : Puhelin  

Osoite  Sähköposti 

  

  

Huoltaja 2: Puhelin 

Osoite Sähköposti 

  

  

Lapsen / nuoren huoltajuus:  

Huoltajalla 1 on yksinhuoltajuus  

Huoltajilla 1 ja 2 on yhteishuoltajuus 

Onko lapsella / nuorella huoltajan / huoltajien lisäksi muuta aikuista henkilöä, kuten isovanhempaa 

tai kummia, johon annatte luvan ottaa hätätapauksessa yhteyttä, mikäli huoltajaa / huoltajia ei 

tavoiteta?  

 Muistathan sopia toimintatavasta ilmoittamasi henkilön kanssa sekä tiedottaa siitä lapselle / 

nuorelle. Hätätapauksella tarkoitetaan esim. lapsen / nuoren loukatessa itsensä siten, että tilanne 

vaatii lääkärissä käyntiä tai hakijaa kuljettamaan lapsi / nuori kotiin. Muista asioista, kuten 

kasvatuksellisista asioista, henkilökunta ottaa yhteyttä ainoastaan huoltajaan / huoltajiin.  

Nimi ja yhteystiedot:  

 

Selkeä, 

tunnistettavissa 

oleva kuva 

nuoresta 

(voidaan ottaa 

myös Cafescolla) 



Valitse, minkä ikärajan (12 ja/tai 16) elokuvia lapsesi / nuoresi saa katsoa vapaa-aikatoimen 

toiminnoissa, joissa on aina paikalla myös henkilökunnan jäseniä.  

 Elokuvien ikärajat perustuvat kuvaohjelmalakiin, jossa on määritelty seuraavasti: "Ohjelman voi 

julkisesti esittää enintään kolme vuotta ohjelmalle luokiteltua ikärajaa 7, 12 tai 16 nuoremmalle 

silloin, kun lapsi on 18 vuotta täyttäneen seurassa." Kuvaohjelmalaki, 6§.  

 Vapaa-aikatoimen toiminnoissa ei koskaan katsota elokuvia, joiden ikäraja on 18 vuotta. 

Kuvaohjelmalaki ei määrittele digitaalisten pelien ikärajoja eikä pelien ikärajoihin sovelleta samaa 

toimintatapaa.    

 Saa katsoa ikärajan 12 elokuvia täysi-ikäisen seurassa (väh. 9 -vuotias)    

Saa katsoa ikärajan 16 elokuvia täysi-ikäisen seurassa (väh. 13 -vuotias)   

Haluan, että huoltajalta kysytään suostumus elokuvakohtaisesti    

Haluan huolettavalleni esitettävän ainoastaan elokuvia, joiden ikärajan hän on jo saavuttanut   

  

 Annatko / annatteko luvan lapsen / nuoren matkustaa henkilökunnan jäsenen kuljettaman auton 

kyydissä? * 

 Toiminta sisältää ajoittain esim. leipomistarvikkeiden ostamista kaupasta, johon monet nuoret 

usein haluavat lähteä mukaan. Joskus toiminta, kuten retki, voi myös ulottua lähikuntien alueelle, 

esim. Turkuun. Vapaa-aikatoimen toimintaan osallistuvat henkilöt ovat Auran kunnan vakuuttamia 

(kuntalaisvakuutus).  

 Kyllä, annan luvan matkustaa Auran kunnan alueella     

Kyllä, annan luvan matkustaa Auran ja lähikuntien alueella    

Haluan päättää asiasta tapauskohtaisesti     

En anna lupaa       

  

Annatko / annatteko luvan käyttää toiminnassa otettuja kuvia tai videoita vapaa-aikatoimen 

julkaisuissa esim. kunnan verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa? * Toimintaa järjestetään usein 

julkisessa tilassa, kuten Cafescossa, jossa kuvaaminen on sallittua. Vapaa-aikatoimi ei kuitenkaan 

julkaise toimintaan osallistuvista henkilöistä tunnistettavissa olevia kuvia ilman lupaa. Lapselta / 

nuorelta kysytään aina kuva- / videokohtaisesti lupa, vaikka huoltaja olisi antanut luvan ennalta. 

Kyllä, annan luvan       

En anna lupaa       

Haluan päättää asiasta tapauskohtaisesti     

  

 

 



Onko lapsella / nuorella allergioita, jotka pitäisi huomioida vapaa-aikatoimen järjestämissä 

toiminnoissa? Olennaista on, että lapsi / nuori tietää ja osaa itse toimia mahdollisten allergioiden 

asettamien rajoitusten mukaisesti.   

Ei   

Kyllä, lisätietoja:  

  

Onko lapsella / nuorella sellaista sairautta, joka tulisi huomioida vapaa-aikatoimen järjestämissä 

toiminnoissa? Asiaa kysytään sen vuoksi, jotta henkilökunta osaa toimia mahdollisimman ripeästi ja 

tarkoituksen mukaisesti esim. sairaskohtaustilanteessa, joka johtuu ennalta tiedossa olevasta 

sairaudesta. Tarkempia lisätietoja sairaudesta ja tarvittaessa esim. lääkityksestä voi antaa 

lisätietokenttään tai myös puhelimitse tai sovitussa tapaamisessa.   

Ei   

Kyllä, lisätietoja  

 

 

Sääntöihin ja toimintatapoihin sitoutuminen ja allekirjoitukset: 

 

Olemme tutustuneet Cafescon yleisiin toimintatapoihin ja sääntöihin, joita sovelletaan kaikessa 

vapaa-aikatoimen järjestettävässä toiminnassa, ja hyväksymme ne allekirjoituksellamme. 

Sitoudumme myös ilmoittamaan vapaa-aikatoimelle, mikäli ilmoittamiimme tietoihin, kuten 

yhteystietoihin, tulee muutoksia.  

 

_____ / _____ / _________ 

Päiväys 

______________________ 

Nuoren allekirjoitus 

 

______________________ 

Huoltaja 1 

______________________ 

Huoltaja 2 

 

Nähdään Cafescolla!   


