
SUOSTUMUS TIETOJENKÄSITTELYYN OPPILAS- JA 
ORKESTERITOIMINNASSA

Turun Metsänkävijäin Soittokunta pitää oppilaistaan ja soittajistaan Tietosuojalain (5.12.2018/1050) 
3§ sekä EU:n Tietosuoja-asetuksen (2016/679) 2. artiklan mukaista henkilörekisteriä ja kerää 
vuosittain soitto-oppilaista sekä orkesterin jäsenistä toiminnassaan tarvitsemiaan tietoja. 

1. Tietojen kerääminen

Oppilas- ja soittajatietoja kerätään ilmoittautumisen kautta. Oppilaat ilmoittautuvat soitto-
oppilasrekisteriin ja henkilöt, jotka osallistuvat orkesterinjäseninä toimintaan, ilmoittautuvat 
soittajarekisteriin.

2. Tietojen käyttö

Oppilasrekisterin henkilötietoja käytetään hallinnolliseen tarkoitukseen (mm. soitonopetusmaksut) 
sekä opettajan ja oppilaan väliseen yhteydenpitoon. Soittajarekisterin henkilötietoja käytetään 
orkesteritoiminnassa yhteydenpitoon, tiedottamiseen ja esiintymisissä tarvittavien 
orkesterikokoonpanotietojen ylläpitämiseen.

3. Tietojen luovuttaminen

Turun Metsänkävijäin Soittokunta ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisiin tarkoituksiin. Turun 
Metsänkävijät ry tilastoi vuosittain toiminnassa mukana olleiden henkilöiden kokonaismäärät sekä 
alle 29 vuotiaiden henkilöiden osuuden kokonaismäärästä. 

4. Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Oppilas- tai soittajarekisterissä olevilla on oikeus ja velvollisuus antaa paikkansapitävät henkilö- ja 
yhteystiedot. Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on rekisterissä ja tarvittaessa 
pyytää korjaamaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot. Jos henkilö lopettaa toimintansa oppilaana 
tai orkesterinjäsenenä, hänellä on oikeus pyytää poistamaan omat henkilötietonsa rekistereistä. 

5. Toiminnassa syntyvien tietojen kerääminen ja käyttö

Soittokunnan toiminnassa syntyy henkilöitä koskevia osallistumistietoja tapahtumiin ja 
tilaisuuksiin. Tilaisuuksia koskevissa esitteissä on tarkoituksena esitellä orkesteri ja sen jäsenet, 
jolloin materiaaleissa voidaan käyttää henkilöiden nimiä ja kuvia. Esiintymistilaisuuksista voidaan 
tehdä kuva-, ääni- ja videotallenteita ja näitä tallenteita saatetaan käyttää Turun Metsänkävijäin 
Soittokunnan nettisivuilla, esitteissä tai Soittokunnan toimintaa kuvaavissa julkaisuissa. Tallenteita 
voidaan käyttää osana Soittokunnan markkinointia ja esittää julkisesti ilman henkilöiden 
ennakkotarkastusta.  



Selvitys Henkilörekisterin sisällöstä ja käytöstä Turun Metsänkävijäin Soittokunnan 
toiminnassa

Rekisterin nimi
Turun Metsänkävijäin ry:n Soittokunnan Oppilas- ja soittajarekisteri

Rekisterin pitäjä 
Turun Metsänkävijät ry /Soittokunta
Osoite: Läntinen pitkäkatu 12 20100 Turku

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 
Puheenjohtaja: Olli-Pekka Kulju, ollipekka.kulju@tume.fi
Rekisterin ylläpitäjä: Visa Jokela,  visa.jokela@tume.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Oppilas- ja soittajarekisterin käyttötarkoitus on Soittokunnan toiminnassa tarvittava yhteydenpito 
soittajiin ja oppilaisiin, tiedottaminen sekä oppilaiden opetus- ja soitinmaksujen hallinnointi. 

Oppilasrekisterin tietosisältö
Tietue Tietueen tyyppi Lisätieto

ID Numeerinen

Henkilökohtainen ID Aakkosnumeerinen

Päiväys Numeerinen

Ilmoittautunut Vapaa teksti

Sukunimi Vapaa teksti Pakollinen

Etunimet Vapaa teksti Pakollinen

Osoite Vapaa teksti Pakollinen

Postinumero Numeerinen Pakollinen

Postitoimipaikka Vapaa teksti Pakollinen

Puhelinnumero (oppilas) Numeerinen Pakollinen

Sähköposti (oppilas) Vapaa teksti

Syntymäaika pp.kk.vvvv Pakollinen

1. huoltajan nimi Vapaa teksti

Puhelinnumero (1. huoltaja) Numeerinen

Sähköposti (1. huoltaja) Vapaa teksti

2. huoltajan nimi Vapaa teksti

Puhelinnumero (2. huoltaja) Numeerinen

Sähköposti (2. huoltaja) Vapaa teksti

Soitin Vapaa teksti Pakollinen

2. soitin Vapaa teksti

Soittimen omistaja Oma / TuMen Pakollinen

Opettaja Valintalista

Orkesteri A / B / C

mailto:visa.jokela@tume.fi


Jatkaminen Jatkan/En jatka/Olen uusi Pakollinen

Osallistuminen 
teoriaopetukseen

Kyllä/Ei Pakollinen

Lukukausi Numeerinen

Suostumus tietojen käsittelyyn Valintalista Pakollinen

Soittajarekisterin tietosisältö
Tietue Tietueen tyyppi Lisätieto

ID Numeerinen

Henkilökohtainen ID Aakkosnumeerinen

Päiväys Numeerinen

Sukunimi Vapaa teksti Pakollinen

Etunimi Vapaa teksti Pakollinen

Pääsoitin Valintalista Pakollinen

Sivusoitin Valintalista

Syntymäaika pp.kk.vvvv Pakollinen

Sähköposti Vapaa teksti Pakollinen

Katuosoite Vapaa teksti 

Postinumero Numeerinen

Postitoimipaikka Vapaa teksti

Matkapuhelin Numeerinen

Aloitusvuosi TUMessa Vapaa teksti

Sektiovastaava Kyllä/Ei

Suostumus tietojen talletukseen Kyllä/Ei Pakollinen

Tapahtumakuvien/videoiden 
julkaisu

Kyllä/Ei Pakollinen

Säännönmukaiset tietolähteet:
– oppilasilmoittautumiset lukuvuodelle ja lukukaudelle
– ilmoittautuminen orkesterin jäseneksi
– oppilaille ja soittajille vuosittain lähetettävät yhteystietojen päivityspyynnöt

Tietojen käyttö ja luovutus
Soittokunnan omassa toiminnassa oppilas-  ja soittajarekisteriä käytetään Soittokunnan ja 
soittajan/oppilaan/huoltajan väliseen yhteydenpitoon, laskutukseen sekä toiminnassa tarvittavien 
resurssien suunnitteluun. Tapahtumakuvia tai videoita voidaan käyttää oman toiminnan 
markkinoinnissa, esitteissä, ilmoituksissa tai julkaisuissa.

Oppilas- ja soittajarekisterin tietoja ei luovuteta Soittokunnan ulkopuolelle mihinkään tarkoituksiin 
EUn alueella tai sen ulkopuolelle. 



Rekisterien suojaus
Oppilas- ja soittajarekisteriä säilytetään suojatussa tilassa. Tietojen fyysinen sijainti on Suomessa.


