MAURI KALLION OPINTORAHAN HAKEMUS 2019
Huom! Hakemuksen liitteenä on oltava opiskelutodistus. Mikäli opiskelutodistus
puuttuu, hakemusta ei voida ottaa huomioon.
Hakemus lähetetään osoitteeseen Munuais- ja maksaliitto, Ratamestarinkatu 7 A, 7. krs, 00520
Helsinki. Kuoreen merkintä opintorahahakemus.
Opintorahaa myönnetään samalle henkilölle enintään joka 3. vuosi. Hakuaika päättyy 31.10.2019

Huom. Tilinumero on ehdottomasti täytettävä lomakkeeseen.
Nimi

Syntymävuosi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puh.nro

Sähköpostiosoite

Liiton yhdistys, jonka jäsen olen

Sairaudet

 Munuaissairaus
 Maksasairaus
 Muut sairaudet

Oppilaitos

 En ole jäsen

Tilinumero

Hoitomuoto

 Elinsiirto
 Hemodialyysi
 Peritoneaalidialyysi
 Muu

Tutkinto

Opintojen alkamis- ja
päättymisaika

Mauri Kallion opintorahan hakeminen
 En ole hakenut aikaisemmin

 Minulle on myönnetty Mauri Kallion opintorahaa
(vuosi ja opinnot):

Annan suostumukseni tietojeni tallentamiseen
hakijarekisteriin

 En

 Kyllä

Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

Munuais- ja maksaliitto ry
Kumpulantie 1 A, 6. krs, 00520 Helsinki | 050 3415 966 | fax 09 4541 0075 | www.musili.fi

MAURI KALLION OPINTORAHAN SÄÄNNÖT
1 § Opintorahan tarkoituksena on tukea munuais- ja maksasairaita peruskoulun
jälkeisissä lyhytaikaisissa tai pidempikestoisissa opinnoissa sekä uudelleen
koulutuksessa. Korkeakoulututkinnon jälkeisiä jatko-opintoja ei tueta.
2 § Opintorahan myöntämiseksi edellytetään, että ammattiin tai tutkintoon tähtäävät
opinnot kestävät vähintään yhden lukuvuoden, joksi katsotaan myös noin
lukuvuoden kestävä tavoitteellinen kurssimuotoinen opiskelu.
3 § Opintorahaa myönnetään ensisijaisesti alle 40-vuotiaille ja uudelleen
koulutuksen osalta alle 60-vuotiaille hakijoille.
4 § Opintorahaa myönnetään kaikille edellytykset täyttäville hakijoille
samansuuruinen määrä.
5 § Opintorahan suuruus määräytyy hakijoiden määrän ja talousarvioon varatun
määrärahan mukaisesti, mutta on enintään 500 euroa hakijaa kohti.
6 § Samalle henkilölle voidaan myöntää opintorahaa enintään joka kolmas (3.)
vuosi ja enintään neljänä (4) perättäisenä kertana.
7 § Opintorahan myöntämisperiaatteiden muutoksista päättää Munuais- ja
maksaliiton hallitus. Muutoksen hyväksymiseen tarvitaan kaksi kolmasosaa (2/3)
äänestyksessä mainituista äänistä.
8 § Opintorahan myöntäminen delegoidaan toiminnanjohtajalle, joka tekee
päätökset nimetyn toimihenkilön esityksestä.
9 § Opintorahaa haetaan liitosta saatavalla erillisellä hakulomakkeella joka toinen
vuosi 31.10. mennessä.

Hyväksytty liittohallituksessa 27.9.1994
Täydennetty liittohallituksessa 21.10.1998 (pykälät 6 ja 7) ja 13.9.2000 (3, 2 mom).
Täydennetty 19.9.2002 (pykälät 8 ja 9 sekä muutettu pykälä 3)
Täydennetty 12.2.2007 (pykälät 1,2,3,4, ja 6)
Täydennetty hallituksessa 11.2.2010 (pykälät 1,4,5 ja 8)
Täydennetty 14.12.2017 (muutettu pykälä 9)
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