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HAKEMUS ASUNTOLAPAIKKAA VARTEN 

LUKUVUODELLE 2022-2023 
 

Tällä lomakkeella haetaan asuntolapaikkaa Vammalan tai Karkun asuntolasta. Vammalan asuntola (Ratakatu 36, Sastamala) 

on Vammalan ammattikoulun ja Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen yhteinen asuntola. Karkun kotitalous- ja 

sosiaalialan oppilaitoksen asuntolassa (Tulluntie 30, Sastamala) majoittuvat Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen 

opiskelijat sekä Vammalan ammattikoulun kosmetologi-, kosmetiikkaneuvoja- ja hyvinvointiteknologia-asentajaopiskelijat, 

sillä heidän opiskelupisteensä sijaitsee Karkussa. 

 

Hakemuksen tulee olla perillä 1.7.2022. Voit hakea asuntolapaikkaa sähköisellä lomakkeella, joka löytyy internetistä: 

https://sasky.fi/oppilaitokset/vammalan-ammattikoulu/ruokailu-ja-asuminen/ tai alla olevan Qr-koodilinkin takaa.   

 

Hakemuksen voi toimittaa myös postitse: 

- Vammalan asuntola: Asuntolaohjaaja Sami Husari, Vammalan ammattikoulu, Ratakatu 36, 38210 Sastamala.  

- Karkun asuntola: Asuntolaohjaaja Annika Rajasalo, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Tulluntie 30, 38100 

Sastamala.  

 

Jos haluat lähettää hakemuksen postilla, hakemuskaavake on tämän kirjeen kääntöpuolella. Tieto asuntolaan valituille 

lähtee 5.7.2022. Mikäli haet asuntolapaikkaa sähköisesti, tulee tieto valinnasta hakemuskaavakkeessa ilmoittamaasi 

sähköpostiosoitteeseen. Jos haet asuntolapaikkaa paperisella hakemuskaavakkeella, tieto valinnasta lähetetään samana 

päivänä postitse. 

 

 
 

Jos Sinulla on kysyttävää asuntolassa asumiseen, asuntolaan muuttamiseen tai asuntolapaikan hakemiseen liittyen, 

asuntolaohjaajat vastaavat mielellään kysymyksiisi. Sami Husari on tavoitettavissa puhelimitse sekä sähköpostilla 4.7.2022 

saakka ja uudestaan 20.7.2022 alkaen. Asuntolaohjaaja Annika Rajasalo on tavoitettavissa puhelimitse sekä sähköpostilla 

4.7 saakka, 14.7-24.7, sekä 28.7 eteenpäin. 

 

Sami Husari, asuntolaohjaaja/ Vammala  Annika Rajasalo, asuntolaohjaaja/ Karkku 

050 3431895   050 5827897 

sami.husari@sasky.fi   annika.rajasalo@sasky.fi  
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Haen asuntolapaikkaa   Vammalan asuntolasta 

   Karkun asuntolasta  

 

Opiskelijan nimi __________________________________________________________________________________________ 
 
Opintoala (+ ryhmä) _______________________________________________________________________________________ 
 
Syntymäaika ______________________________________  Puhelinnumero _________________________________________ 
 
Katuosoite _______________________________________________________________________________________________ 
 
Postinumero ja –toimipaikka ________________________________________________________________________________ 
 
Koulumatkan pituus yhteen suuntaan _________ km 
 
Alaikäisen opiskelijan huoltajan nimi ja yhteystiedot ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Perustelu, miksi haen asuntolapaikkaa (esim. kulkuyhteyksien puute, matka lähimmälle pysäkille tms.)  
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

            
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Huonetoveritoive * _______________________________________________________________________________________ 
 
Onko Sinulla muita terveisiä, toiveita, kommentteja asuntolaan liittyen? Voit myös halutessasi kertoa jotakin itsestäsi. 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Asuntolapaikan hakijan allekirjoitus ____ /____ 202____ 

 
____________________________________________________________________ 
 
Alaikäisen asuntolapaikan hakijan huoltajan allekirjoitus ____ /____ 202____ 

 
____________________________________________________________________ 
 

* Huonetoveritoiveita toteutetaan, mikäli mahdollista. Keskustele asiasta asianomaisten henkilöiden kanssa, jotta vältytään ristiriitaisilta 

toiveilta. Vammalassa kerrostalossa on 2-3 hengen huoneita kahdessa kerroksessa, rivitalossa 4 hlöä/solu. Karkun asuntolassa on 8 

hlöä/solu. 

 

Tämä lomake kerää henkilötietojasi. Tietojasi käytetään opiskelija-asuntolan asumisjärjestelyihin sekä alaikäisten opiskelijoiden kohdalla 

yhteydenpidossa huoltajiin. Tiedot poistetaan kevätlukukauden 2023 päättyessä. Tietoja ei luovuteta muuhun tarkoitukseen. Tietojen 

kerääminen perustuu suostumukseen. Lisätietoa tietosuojasta https://sasky.fi/sasky/tietosuojaseloste/.  

Täyttämällä asuntolapaikkahakemuksen hyväksyn, että henkilötietojani käytetään yllä olevaan tarkoitukseen.  

https://sasky.fi/sasky/tietosuojaseloste/

