KARJALAN SIVISTYSSEURAN OPISKELUAPURAHOJEN HAKUOHJEET

YLEISTÄ

Karjalan Sivistysseura ry myöntää vuosittain juuriltaan itä- ja rajakarjalaisille opiskelijoille apurahoja
tutkintotavoitteeseen toisen asteen ja korkea-asteen opiskeluun hoidossaan olevien rahastojen sääntöjen
mukaisesti. Apuraha myönnetään kerran yhden tutkinnon opiskeluaikana. Opintonsa aloittaville ei
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana myönnetä apurahaa. Suomessa opiskeleville Venäjän karjalaisille
apuraha myönnetään kaksinkertaisena.
Sivistysseura ei enää käsittele apurahahakemuksia Säätiö Väinölän rahastosta, joka on liitetty Karjalaisen
Kulttuurin Edistämissäätiöön Väinölä rahastoksi. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.kkes.fi
Opiskeluapurahoja myönnetään seuraavien suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaisten tutkintojen
päätoimiseen opiskeluun, joiden laajuus on esitetty suluissa:


lukiokoulutus:



ammatillinen koulutus:



ammattikorkeakoulutus:



yliopistokoulutus:

- ylioppilastutkinto (75 kurssia, paitsi aikuiskoulutuksessa 44
kurssia)
- ammatillinen perustutkinto (180 osaamispistettä)
- ammattitutkinto
- ammattikorkeakoulututkinto (210, 240 tai 270 opintopistettä)
- ylempi ammattikorkeakoulututkinto (60 tai 90 opintopistettä)
- alempi korkeakoulututkinto (180 opintopistettä)
- kuvataiteen kandidaatin tutkinto (210 opintopistettä)
- ylempi korkeakoulututkinto (+120 opintopistettä)
psykologian ja musiikin ala (+150 opintopistettä)
- lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen
lisensiaatin tutkinto (360 opintopistettä).

Apurahoja ei myönnetä oppisopimuskoulutuksena suoritettavien tutkintojen opiskeluun eikä yksittäisten
tutkinnon osien opiskeluun.
Apurahoja voidaan myöntää myös muualla kuin Suomessa suoritettavien em. tutkintoja vastaavien
tutkintojen opiskeluun tai kotimaisten tutkintojen osaksi hyväksyttyjen vähintään lukukauden kestävien
opintojen opiskeluun ulkomailla.
HAKUAIKA

Opiskeluapurahat ovat haettavissa vuosittain syyskuun loppuun mennessä.
HAKEMUKSET JA HAKULOMAKKEET

Hakemuslomakkeet ja hakuohjeet julkaistaan sivistysseuran verkkosivuilla osoitteessa:
www.karjalansivistysseura.fi > Yhdistys > Apurahat ja kohdeavustukset.

Hakemukset tulee tehdä Internetissä olevalla lomakkeella, joka on käytettävissä vuosittain 1.-30. syyskuuta.
Hakemuksen liitteenä tulee syksyllä opintonsa aloittaneiden toimittaa opiskelutodistus ja muiden
opintosuoritusote. Mikäli pyydettyä todistusta ei liitetä verkkolomakkeella niin sen voi toimittaa
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sähköpostitse osoitteeseen opiskelijat@karjalansivistysseura.fi tai Karjalan Sivistysseura ry:n toimistoon
(Luotsikatu 9 D, 00160 Helsinki). Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuslomakkeella pyydetyt tiedot ovat välttämättömiä hakemusten käsittelyn ja keskinäisen vertailun
vuoksi.
HAKEMUKSESSA ANNETTAVAT TIEDOT








henkilö- ja yhteystietoja
tilinumero IBAN -muodossa (Jos sinulla ei ole pankkitiliä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, niin
otamme yhteyttä sopiaksemme apurahan toimittamisesta).
itse laadittu lyhyt selostus karjalaisista sukujuurista ja alue, josta karjalaiset sukujuuresi ovat
o Vienan Karjalassa (ml. Suomen vanhat vienalaiskylät Kuivajärvi, Hietajärvi ja Rimmi)
o Aunuksen Karjalassa
o Raja-Karjalassa tai Sortavalan ympäristössä (Sortavala, Sortavalan maalaiskunta, Ruskeala,
Harlu, Pälkjärvi, Värtsilä, Soanlahti, Korpiselkä, Suistamo, Suojärvi, Impilahti ja Salmi sekä
Ilomantsin luovutetut alueet)
o Tverin Karjalassa
o lyydiläisten asuma-alueella Karjalan tasavallassa
opiskelua koskevia tietoja (oppilaitos, koulutusala, tutkinto, tutkinnon laajuus ja suoritettujen
opintojen määrä, maa, jossa opiskelee yms. )
muita tarpeellisia tietoja (opintotuki, opintolaina, työnteko ja verotettava tulo viimeksi
vahvistetussa verotuksessa, onko aiempina vuosina myönnetty apurahaa yms.)
liitetiedostot
o opintorekisteriote, josta ilmenee oppilaitos, päiväys ja suoritetut opinnot
o liitetiedosto toimitetaan yhteen seuraavista:
 verkkolomakkeen liitteenä
 sähköpostiin: opiskelijat@karjalansivivstysseura.fi
 postiosoitteeseen: Karjalan Sivistysseura ry, Luotsikatu 9 D 10, 00160 Helsinki

Tietosuoja

Lähettäessään apurahahakemuksen hakijat luovuttavat itseään koskevia tietoja, joista muodostuu Karjalan
Sivistysseuralle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä
muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla. Yleissäännökset sisältyvät henkilötietolakiin. Tarkempia
tietoja löytyy osoitteesta www.tietosuoja.fi
APURAHOJEN MYÖNTÄMINEN JA MAKSAMINEN

Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen marraskuun
loppuun mennessä. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta!
Apurahat maksetaan vuoden loppuun mennessä hakijan pankkitilille. Mikäli hakijalla ei ole pankkitiliä
Suomessa, maksamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.
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