Hakemus opiskelija-asuntolaan
Etelä‐Kymenlaakson ammattiopiston Katariinan kampuksella on maksuton opiskelija-asuntola.
Edellytyksenä asumiselle on säännöllinen osallistuminen oppitunneille ja asuntolan sääntöjen
noudattaminen sekä asuntolataitokurssin suorittaminen. Opiskelijat asuvat asuntolassa
lähiopetuspäivinä, joten opiskelija ei voi olla asuntolassa viikonloppuisin. Asuntola ei myöskään
voi olla opiskelijan vakituinen asunto. Asuntolaan ei voi tuoda lemmikkejä.
ASUNTOLAAN HAKEMINEN
Asuntola on tarkoitettu pääasiassa alaikäisille opiskelijoille. Etusijalla asuntolavalinnoissa ovat
ulkopaikkakuntalaiset, merenkulun, logistiikan ja ravitsemisalan opiskelijat. Sosiaaliset perusteet
voivat myös oikeuttaa asuntolapaikkaan.
Kun opiskelija on valittu oppilaitokseen opiskelemaan, voi hän hakea asuntolapaikkaa alla olevalla
asuntolapaikkahakemuksella. Hakemus tulee palauttaa oppilaitokseen määräaikaan mennessä.
Tämän jälkeen apulaisrehtori päättää asukkaiden valinnasta opiskelija‐asuntolaan (johtosääntö
luku 11, ratkaisuvalta kohta 6) ja opiskelija saa ilmoituksen, onko hänelle myönnetty
asuntolapaikka vai ei.
Asuntolapaikka pitää hakea uudelleen joka lukuvuosi. Toisen ja kolmannen lukuvuoden opiskelijat
saavat asuntolahakemuksen asuntolanhoitajalta tai Ekamin internetsivuilta.
ASUMISEN KUSTANNUKSET
Asuntolassa asuminen on ilmaista, mutta oppilaitos perii asukkailtaan 300 € avainpantin.
Panttimaksu palautetaan opiskelijalle, kun asuminen asuntolassa päättyy. Mikäli asuntolassa on
aiheutettu vahinkoa, kulut vähennetään pantista
HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN
Hakemus tulee palauttaa kirjeitse osoitteeseen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto / Asuntolahakemus
Katariinan kampus, Asuntolaohjaaja
Lehmustie 4, 48130 Kotka
LISÄTIETOJA
Asuntolaohjaaja Kimmo Nykänen puh. 040 512 6217
Opiskelijatoiminnan ohjaaja Sisko Eskelinen, puh. 044 781 0155
Tiimipäällikkö Minna Markkanen, puh. 050 570 5423

HAKIJA TÄYTTÄÄ
Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus (pakollinen)

Puhelinnumero

Hakijan
henkilö- ja
yhteystiedot

Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite

Tutkinto ja kampus, johon

hyväksytty opiskelemaan

Lukuvuosi / ajankohta jolle haen asuntolapaikkaa
Asuntolaan
hakeminen
Perustelut asuntolaan hakemiselle

HUOLTAJA TÄYTTÄÄ (täytetään kun kyseessä on alle 18-vuotias hakija)
Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Huoltajan
yhteystiedot

Osoite
Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

ALLEKIRJOITUKSET
Paikka ja aika

Paikka ja aika

Opiskelijan allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus (hakijan ollessa alle 18 vuotias)

Allekirjoitukset

ASUNTOLAOHJAAJA TÄYTTÄÄ
Puollan anomusta
Anomuksen
puoltaminen

Allekirjoitus

Kyllä

En

Perustelut

Paikka ja aika

Asuntolaohjaajan allekirjoitus ja nimenselvennys

TIIMIPÄÄLLIKKÖ TÄYTTÄÄ
Anomuksen hyväksyminen
Päätös

Anomus hyväksytään
Perustelut

Allekirjoitus

Paikka ja aika

Tiimipäällikön allekirjoitus

Anomus hylätään

