TURUN OPISKELIJAIN TUKISÄÄTIÖ
TOT-säätiö perustettiin oikeusministeriön päätöksellä 1.4.1979. Säätiötä, sen päätöksiä ja
säädekirjan toteutumista valvoo patentti- ja rekisterihallitus.
APURAHA
Apurahan hakijalla tulee olla tutkintoon johtava opiskelupaikka Turussa jossakin yliopistossa tai
korkeakoulussa tai aikuisten toisen asteen opintotukeen oikeuttavassa oppilaitoksessa, esimerkiksi
Turun iltalukiossa. Nuorisoasteen oppilaitoksissa opiskelevat eivät kuulu apurahan saajien piiriin.
Sama henkilö voi saada apurahan korkeintaan kaksi kertaa. Apurahan saamisesta ilmoitetaan
henkilökohtaisesti touko-kesäkuun vaihteessa. Apuraha on nostettavissa syyskuussa 2018
tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana.
HUOM! Opintomenestys on säätiön tärkein kriteeri apurahoja jaettaessa. Yliopisto- ja
korkeakouluopiskelijoilla katsotaan viimeiseen hakupäivään mennessä kertyneiden
opintoviikkojen tai opintopisteiden määrä suhteutettuna käytyihin opintovuosiin, lukioopiskelijoilta hyväksyttyjen kurssien keskiarvoa suhteutettuna käytyihin opintovuosiin. Huom!
Koska apurahan saamisen edellytyksenä ovat hakupäivään mennessä saadut opintopisteet, voi 1.
vuoden opiskelijan mahdollisuudet apurahan saamiseen olla pienet.
SÄÄTIÖN HALLITUS
Risto Korpela, pj.
Jorma Hanhiala, jäsen
Esko Heikkonen, jäsen
Timo Stormi, jäsen
Marjut Kleemola, jäsen
Erja Vihervaara, sihteeri

APURAHAHAKEMUKSEN LIITTEET
1) todistus opintomenestyksestä (jäljennös opintokirjasta tai opintorekisteristä tai viimeinen
todistus tai edellisen oppilaitoksen päättötodistus tms.) Iltalukiossa parhaillaan opiskelevien ei
tarvitse tuoda opintotodistusta.
2) vapaamuotoinen selvitys opintomenestyksestä helpottaa anomuksen käsittelyä ja
mahdollisimman oikeudenmukaisen päätöksen tekemistä.
APURAHOJEN MAKSAMINEN
1) Apuraha maksetaan niille, joilla on apurahan saamisen edellytykset täyttävä opiskelupaikka
lukuvuodeksi 2017–2018 ja riittävä määrä opintopisteitä tai riittävän hyvä keskiarvo. Riittävän
hyvän määrittelee säätiön hallitus nähtyään hakemukset.
2) Apuraha maksetaan hakijan tilille annettuna määräaikana.
3) Mikäli hallituksella ei ole käytettävissä määräaikaan mennessä apurahan saajan oikeaa
tilinumeroa, se apuraha palautuu takaisin säätiölle. Apurahan myöntäminen katsotaan apurahan
saamiseksi myöhempiä apurahan saamisia silmällä pitäen.
4) Maksamiseen liittyvistä asioista voi tiedustella erja.vihervaara@turku.fi tai puh. 050-5647437.
APURAHOJEN SUURUUS
Säätiön hallitus päättää lopullisesti apurahojen suuruudesta anomukset nähtyään. Vuonna 2017
apurahan suuruus oli 1000 euroa.

HAKUAIKA
Hakemukset on oltava Turun iltalukion kansliassa 18.4.2018 klo 18. Myöhästyneitä hakemuksia
tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta huomioon. Osoite: TOT-säätiö / Turun
iltalukio, os. Eskelinkatu 4 20100 TURKU. Kaikille hakijoille ilmoitetaan kirjallisesti päätöksestä
touko-kesäkuun vaihteessa. Liitteet voi noutaa kansliasta. Hakemattomat liitteet hävitetään
elokuussa.
APURAHAHAKEMUS

täytä tiedot alla oleviin tyhjiin laatikoihin!

Henkilötiedot
Hakijan nimi ja ikä
Osoite, myös postinumero!
Puhelinnumero
sähköposti, kirjoita selvästi
Oppilaitos 1.9.2018 (jos tiedossa)
Tutkinto, johon tähtää
Tulot kuukaudessa
Turun opiskelijain tukisäätiöltä
saatujen aikaisempien avustusten
määrä ja vuosi
Opintomenestys
Puutteellisten tai väärien tietojen takia anomus voidaan hylätä. On laskettava pyydetyt
opintopisteet. Viittaus opintorekisteriin tai vastaavaan EI RIITÄ! Iltalukion opiskelijan on
merkittävä jaksotodistusten keskiarvo.
Iltalukiossa parhaillaan opiskeleva
hyväksyttyjen kurssien määrä sekä niiden keskiarvo (esim. 40/8,2)
iltalukiovuosien yhteenlaskettu määrä
iltalukion alkamisajankohta ja mahdollinen päättymisajankohta
Korkeakouluopiskelija tai muu – apurahaa haetaan vain yhteen tutkintoon eli useampia
tutkintoja ei voi yhdistellä
mikä on hyväksyttyjen opintopisteittesi määrä haettavana olevassa
tutkinnossa (hakea voi vain yhteen tutkintoon)
miten monta vuotta olet opiskellut haettavana olevassa tutkinnossa
opintojen alkamisvuosi sekä arvioitu valmistumisvuosi
jos olet valmistunut iltalukiosta ylioppilaaksi, ilmoita
valmistumisvuosi
Vakuutan tässä hakemuksessa olevat tiedot oikeiksi.
_______________________ssa ____________kuun ____________päivänä 2018
Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys _______________________________________________

