OPINTOSETELILOMAKE 2017
Kaskikuusen kansalaisopisto on hakenut ja saanut Opetushallitukselta
opintosetelityyppistä avustusta lv. 2017–2018. Opintosetelit on tarkoitettu
maahanmuuttajille, työttömille, senioreille (63 vuotta täyttäneille) ja alle 63vuotiaille eläkkeellä oleville. Opiskelijan kotikunnan tulee olla Lapinlahti. Lisäksi
opintosetelillä tuetun koulutuksen tulee olla tutkintoon johtamatonta koulutusta.
Etuuden tarkoituksena on aktivoida näitä väestöryhmiä ja mahdollistaa heidän
osallistumisensa kansalaisopistotoimintaan. Opiskelija voi saada joko vapautuksen tai
alennuksen opintomaksuista. Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin meille myönnettyä
opintosetelirahaa riittää, jaamme saamamme opintosetelisumman kaikkien etuuteen
oikeutettujen hakijoiden kesken eri kohderyhmät mahdollisesti huomioiden.
Opiskelija ilmoittautuu normaalisti opiston kurssille. Opiskelija täyttää ja palauttaa
Kaskikuusen toimistoon ma 21.8. – pe 22.9.2017 klo 15.00 välisenä aikana tämän
lomakkeen, joita saa opinto-oppaan lisäksi ma 21.8. alkaen Kaskikuusen toimistoista
aukioloaikana, kunnantaloilta, kirjastoista ja Kaskikuusen sekä Lapinlahden kunnan
kotisivuilta. Palauttaessaan tämän opiskelija todistaa toimistohenkilökunnalle
hakukelpoisuutensa virallisella asiakirjalla ja ilmoittaa lomakkeessa, mille kurssille
haluaa etuuden käyttää. Lomakkeen voi palauttaa toimiston kiinni ollessa Varpaisjärvellä
metalliseen postilaatikkoon kunnantalon edessä ja Lapinlahdella kunnantalon
postiluukkuun/neuvontaan. Opintosetelijaosta ilmoitetaan paikallislehti Matissa ja
Liisassa sekä kunnan kotisivuilla lokakuun 2017 aikana. Lisätietoja asiasta opintooppaan edellisellä sivulla. Lisätietoja antavat lisäksi Kaskikuusen opintosihteeri (puh.
040-4883202) ja rehtori (puh. 040-4883201).
Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta ulkomaalaista henkilöä, jolla on
kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Maahanmuuttaja-käsitteeseen ei tässä
vaiheessa katsota kuuluvan turvapaikanhakijoita.
Työttömällä tarkoitetaan työnhakijaa, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai
joka odottaa sovitun työn alkamista. Työttömäksi voidaan myös lukea pitkähköksi ajaksi lomautettu
henkilö.
Seniorilla tarkoitetaan 63 vuotta täyttänyttä henkilöä.
Eläkkeellä olevalla tarkoitetaan henkilöä, joka saa kansan- tai työeläkettä eikä ole ansiotyössä.

Opiskelijan nimi
Osoite

______________________________________

Sotu

___________ – ______

______________________________________________________________________________

Puhelinnumero

______ – ________________

S-postiosoite

_______________________________________________________________________

Etuuden peruste (rastita sopiva vaihtoehto):
Seniori (yli 63-vuotias)

Alle 63-vuotias eläkeläinen

Työtön

Maahanmuuttaja

Kurssi, johon opintosetelietuus kohdennetaan (nimeä yksi):
_______________________________________________________________________________________

Opiskelijan allekirjoitus:
Päiväys

.

. 2017

___________________________________________________
Allekirjoitus

Kaskikuusen kansalaisopisto – Asematie 4, 73100 Lapinlahti
Opintosihteeri: puh. 040-4883202 tai riitta.torssonen-karkkainen@lapinlahti.fi
Rehtori: puh. 040-4883201 tai marko.komulainen@lapinlahti.fi

