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Vapaaoppilaspaikkojen myöntäminen Oriveden seudun kansalaisopiston taiteen
perusopetuksen oppilaille
Oriveden seudun kansalaisopisto myöntää taiteen perusopetuksen
oppilaille vapaaoppilaspaikkoja taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Myös
perheen koko huomioidaan päätöstä tehtäessä. Vapaaoppilaspaikkoja
voidaan myöntää lukuvuodeksi kerrallaan ja etuuden voi saada enintään
kahden lukuvuoden ajan. Jokaiselle lukuvuodelle haetaan
vapaaoppilaspaikkaa erikseen. Paikkoja voidaan myöntää lukuvuosittain
3-4 oppilaalle, mikä vastaa n. 3% oppilasmäärästä. Vapaaoppilaspaikan
myöntämisen jälkeen kurssimaksu koko lukuvuodelle on 0€.
Lukuvuoden 2021-2022 osalta vapaaoppilaspaikkaa on voinut hakea
31.8.2021 mennessä vapaamuotoisella sähköpostihakemuksella
perusteluineen. Hakemukset on osoitettu rehtorille. Asiasta on ilmoitettu
paikallislehdessä, kansalaisopiston verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa
sekä sidosryhmien kautta. Määräaikaan mennessä hakemuksia toimitettiin
neljä. Kaikki hakijat täyttivät hakukriteerit.

Päätös

Päätän myöntää vapaaoppilaspaikan neljälle Oriveden seudun
kansalaisopiston taiteenperusopetukseen osallistuvalle oppilaalle
lukuvuodelle 2021-2022. Vapaaoppilaspaikoista kolme myönnetään
aikuisille ja yksi lapselle. Etuus on aikuiselle syys- ja kevätlukukausi
yhteenlaskettuna 260€ ja lapselle yhteensä 220€. Vapaaoppilaspaikkojen
yhteenlaskettu arvo on 1000€.

Päiväys ja allekirjoitus

Orivedellä 10.9.2021
Pia-Maria Ahonen
Kansalaisopiston rehtori

Toimivalta

Hallintosääntö § 47

Jakelu

Roope Marski Liikuntapäällikkö
Elämänlaatulautakunta
Jari Latomäki Elämänlaatulautakunta, pj
Mia Mattila Kasvatus- ja opetusjohtaja
Kaupunginhallitus, pj
Kaupunginjohtaja
Vapaaoppilaspaikan saajat

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
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jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden elämänlaatulautakunnalle, osoite Keskustie 23,
postiosoite PL 7, 35301 Orivesi. Sähköposti: kirjaamo@orivesi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää,
jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Pöytäkirjan nähtävilläoloaika on 13.9.2021.
Tämä päätös on lähetetty sähköpostitse 10.9.2021.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

