
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
Koulutoimisto
Kauppakatu 1
76100 Pieksämäki

Koulutoimisto: vaihde p. 015 -  788 2111
Kotisivu: www.pieksamaki.fi
Hakemus toimitetaan koulutoimistoon allekirjoitettuna.

Vast.ottajan merkintöjä. Saapumispvm:
                                                                                        Päätös:
OPINTOAVUSTUSHAKEMUS                       
HENKILÖTIEDOT          
Hakijan nimi (myös entiset nimet) Syntymäaika Syntymäpaikka

Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Kotikunta

Sähköpostiosoite       
                                                                    

Puhelinnumero Pankkitili, jolle avustus pyydetään maksamaan

OPINNOT
Oppilaitos, jossa hakija opiskelee:

Opintolinja/koulutusohjelma:

Ammatti/tutkinto, johon hakija tähtää:

Opiskelun alkamis- sekä valmistumisajankohta:

Aikaisemmat opinnot/tutkinnot lyhyesti (tutkinto ja valmistumisvuosi):

SAADUT / HAETUT AVUSTUKSET
Onko hakija saanut aiemmin avustusta, minkä suuruista, milloin ja mistä?

Onko nyt haettu avustusta muualta, mistä?

HAETTAVA AVUSTUS

Haettavan avustuksen määrä:   Kustannusarvio avustuksen kohteesta:   
Mihin avustus on tarkoitus käyttää:

Miksi avustusta haetaan? Perustelut (liitteineen):

Paikka ja päiväys Hakijan allekirjoitus

LIITTEET
Opiskelutodistus, josta ilmenee opiskelun alkamisajankohta ja nykytilanne.Todistus opiskelun etenemisestä (opintorekiste-
rin ote tms.)

Huom. Kohdeavustukset (yli 200€)   maksetaan tositteiden perusteella. Avustuksen saajalla on velvollisuus antaa lisäselvi-
tystä pyydettäessä.

€ €



PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

OPINTOAVUSTUSTEN SAANNIN EHDOT

Opintorahaston tarkoituksena on ahkerien ja lahjakkaiden Pieksämäen kaupungin peruskouluissa opiskelevien 
ja Pieksämäellä kirjoilla olevien toisen asteen opiskelijoiden opintojen tukeminen, myöntämällä heille rahaston 
varoista apurahoja tunnustukseksi opinnoissa tai erilaisissa saavutuksissa osoitetusta menestyksestä. 

Harkinnan mukaan voidaan apurahoja myöntää myös Pieksämäeltä kotoisin oleville korkeakouluopiskelijoille,

joiden päättötyö tai opiskelu palvelee Pieksämäen kaupunkia.

PIEKSÄMÄEN OPINTORAHASTON PÄÄOMA KOOSTUU SEURAAVISTA ALKUPERÄISISTÄ 
RAHASTOISTA:

Mandi Hannulan rahasto
A. Häyrisen koululaisrahasto
A. Häyrisen lahjoitusrahasto
A. Juvosen rahasto
G. Mustosen rahasto
Tammilehdon rahasto (kauppa- ja liikealaa opiskelevat)
Ripatin rahasto (musiikin opiskelun tai harrastuksen tukeminen)
Aapeli Häyrisen koululaisten avustusrahasto
Anna ja Kalle Hämäläisen opintorahasto
Nikanor Paavilaisen rahasto
Lyydia Tarvaisen opintorahasto
Virtasalmen kunnan opintorahasto
"Maamiehen tuki" - rahasto (puutarha-, maa-, metsä- tai kotitalousalan koulussa opiskelevat)
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