
 KURSSIMAKSUEDUT 2020-2021 SEINÄJOEN KANSALAISOPISTO 
 
 

Ole hyvä ja täytä lomake painokirjaimin. /Please, use block letters. 

HENKILÖTIEDOT / PERSONAL INFORMATION 

Etunimi / First name 

 
 

Sukunimi / Surname 

Henkilötunnus / Social security number Kansalaisuus / Nationality 
 

 
Osoite / Address 

 
 

 
Sähköposti / Email 

 
 
Kotikunta Suomessa / Municipality of residence in Finland 

 
 

 

 

Kurssikoodi / Course Code  
 
 

Kurssin nimi/Course title 

 

KOHDERYHMÄ / I AM 

Eläkeläinen / retired 

 

  

Seniori (63+) /  
senior (+63 years)  

 

Maahanmuuttaja / immigrant  

 

Opiskeletko ammatillisessa oppilaitoksessa tai yliopistolla? /  
Are you studying at a vocational school or university at the moment? 
Kyllä, oppilaitoksen nimi / Yes, the name of the institute 

________________________________________ 
 
___________________________________________ 

Ei / No 

 

 

Työtön /unembloyed 

 

Työttömyys alkanut pvm 

 

Pitkäaikaislomautettu /   

long term layoff 
 

Lomautus alkanut ________________ 

Lomautus päättyy _________________ 

Työtön tai pitkäaikaislomautettu voi saada harrastussetelin (40€) myös alaikäisen lapsensa kansalaisopistossa 
harrastamista varten. Laita rasti ruutuun, mikäli olet kiinnostunut lapsen harrastussetelistä ja hyväksyt, että 
ohjauspalvelun projektikoordinaattori Lotta Lahti ottaa yhteyttä setelin hyödyntämiseksi.  

 

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 

Päivämäärä / Date   Allekirjoitus / Signature 

 

__________________________  _________________________________ 



 

Opetushallitus on myöntänyt Seinäjoen kansalaisopistolle lukuvuodelle 2020–21 valtionavustusta työttömien työnhakijoiden, 

senioreiden, eläkeläisten, oppimisvaikeuksia kokevien ja maahanmuuttajien kurssimaksujen alentamiseen. Täyttämällä 

tämän lomakkeen ja palauttamalla sen opiston toimistoon kurssin toiseen kokoontumiskertaan mennessä näihin kohderyhmiin 

kuuluvat opiskelijat vahvistavat oikeutensa alennettuun hintaan.  

Työttömät työnhakijat voivat saada myös kaupungin etuutena kurssimaksun puoleen hintaan (etu ei koske taiteen 

perusopetusta, avointa yliopistoa ja tilauskoulutusta). Kysy myös alaikäisen lapsesi harrastussetelistä. 

The Finnish National Board of Education has granted The Adult Education Centre of Seinäjoki a benefit  to enable unemployed, 
seniors and retired people and persons with learning difficulties as well as immigrants living in Finland permanently to 
participate in some courses for lower course fee. Fill this form and return it to the office of the Adult Education Centre of 
Seinäjoki (Kalevankatu 33). Return the form before the second lesson of your course to confirm this benefit!  

 

 

 

 

Muista ilmoittautua kurssille netissä tai opiston toimistossa. 

Rememeber to enroll to the course via internet or in person at the office. 

 

 

 

 

Kansalaisopisto täyttää 

Vastaanotettu _________________ 
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