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LUKUVUODEN 2015-2016 OPINTOSETELIAVUSTUS
Petäjä-opisto on saanut alkavalle lukuvuodelle 6000 euron erityisavustuksen kurssimaksujen alentamiseen.
Avustuksen kohderyhmiksi on määritelty senioriväestö, työttömät, maahanmuuttajat sekä erityisvalmiuksia
tarvitsevat. Avustuksen tukemia yleisiä tavoitteita ovat esim. senioriväestön toimintakyvyn ylläpitäminen tai
tietoyhteiskuntavalmiuksien edistäminen. Näiden pohjalta olemme valinneet tarjonnastamme rahoittajan kriteereihin sopivia kursseja. Listaa ei ehditty saada painettuun opinto-ohjelmassamme, mutta näkyy jo nettiilmoittautumisjärjestelmässämme.
1104113
1103312
1104404
1104502
1103305
1103109
1201301
1201302
1201303
3401102
3401306
3401401
3401501
8301108
8301218
8301701
8301705

Näppärä seniori, Parkano
Varttuneiden taidepaja, Kankaanpää
Virike ja askartelu, Honkajoki
Honkakosken kudonta, Pomarkku
Lumisuon taidetuokio, Kankaanpää
Pajulinnun taidetuokio, Parkano
Suomen peruskurssi, Kankaanpää
Suomen peruskurssi, Kankaanpää
Suomen jatkokurssi, Kankaanpää
ATK-peruskurssi, Parkano
ATK-peruskurssi Kankaanpää
ATK-peruskurssi Honkajoki
ATK-peruskurssi Pomarkku
Lempeät leidit, Parkano
Äijäjumppa varttuneemmille, Kihniö
Helppo ja kevyt jumppa Karvia
Tuolijumppa Karvia

Opintoseteliavustusta myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää. Tuen piiriin valittuja kursseja on sellainen määrä, että avustuksella voidaan kattaa koko syyskauden kurssimaksu.
Avustuksen hakeminen
Tarkista onko kurssisi avustusta saavien listalla ja ilmoita sen opettajalle, että haet opintoseteliavustusta. Ota
mukaan eläkeläiskortti tai työnhakijatodistus, mikäli sellainen sinulla on. Avustus hoidetaan syksyn kurssimaksuja laskutettaessa siten, että heille, jotka ovat saaneet avustusta, ei lähetetä syyskauden laskua kurssimaksusta.
Opettajan ohjeet
Tarkista ennen kurssien alkua onko opintoseteliavustettavien listalla omia kurssejasi. Kerro asiasta ryhmän
aloituskerralla ja kysy ketkä ovat hakemassa avustusta.






Senioreiksi luetaan ennen kurssin alkua 63 vuotta täyttäneet. Heidät poimitaan opiskelijatiedoissa
olevan syntymäajan perusteella. Seniorien ei siis tarvitse todistaa ikäänsä.
Työttömät saavat avustuksen esittämällä työnhakijatodistuksen
Eläkeläiset iästä riippumatta saavat avustuksen esittämällä eläkeläiskortin
Maahanmuuttajat poimitaan henkilötietojen perusteella. Suomalaista henkilötunnusta ei tarvita.
Opettaja merkitsee erityisvalmiuksia tarvitsevat kurssin aloituskerroilla oman harkintansa perusteella.

Merkitse päiväkirjaan avustusta haluavan nimen perään koodi ”OS” ja varmenna eläkeläiskortista tai työnhakijatodistuksesta. Tuo päiväkirja kopioitavaksi kolmannen kokoontumiskerran jälkeen, jotta avustusta saaneet voidaan poimia pois laskutettavien listalta.
Määrärahan pienuuden vuoksi yhdelle henkilölle voidaan myöntää avustus vain yhdelle kurssille. Erillisiin
materiaali- tai uunimaksuihin avustusta ei kuitenkaan ole lupa käyttää.
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