
                          

 

HAKULOMAKE TUNNEMUSIIKKI-JATKOKURSSILLE 2019 

 

Antamalla henkilötietoni tähän hakulomakkeeseen, annan luvan henkilötietojeni keräämiseen ja 

tallentamiseen kurssin valintoja ja valinnoista tiedottamista varten. Annan samalla luvan majoittajan 

tarvitsemien tietojen luovuttamiseen eteenpäin, mikäli tulen valituksi kurssille. Majoittajalle toimitettavia 

tietoja ovat: nimi, puhelinnumero, mahdolliset ruokavaliot ja majoitushuoneen järjestämiseen liittyvät 

liikunta- ym. esteet sekä muut majoitukseen liittyvät toiveet.  

 

Minulla on niin halutessani oikeus peruuttaa antamani suostumus sekä tarkistaa tiedot, jotka 

rekisterinpitäjällä (Eläkeliitto ry) on minusta. 

□ Hyväksyn tietojeni käsittelyn (pakollinen merkintä, jotta hakemus voidaan käsitellä) 

 

Eläkeliiton järjestämät ja STEA:n rahoittamat kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Peruutus viimeistään 

ennen 14vrk kurssin alkua on maksuton. Viime hetken peruutuksien maksut ovat seuraavat: 

-Peruutus 13–7 vrk ennen kurssin alkua: 10 euroa/kurssivuorokausi 

-Peruutus 0‒6 vrk ennen kurssin alkua: 20 euroa/kurssivuorokausi 

 

Mikäli kurssilainen ei saavu kurssille ilmoittamatta asiasta, häneltä peritään peruutusmaksua 20 

euroa/kurssivuorokausi. 

-Peruutusmaksua ei peritä, mikäli peruutuksen syynä on oma, omaisen tai läheisen sairastuminen tai muu 

vakava tilanne. Näissä tapauksissa pitää esittää lääkärintodistus tai muu vastaava todenne. 

 

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi, kun kurssin järjestäjä on kuitannut saaneensa ilmoituksen. 

□ Hyväksyn peruutusehdot (pakollinen merkintä, jotta hakemus voidaan käsitellä) 

 

Nimi: ________________________________________________       Syntymävuosi:____________________ 

Postiosoite: _____________________________________________________________________________ 

Postinumero: _______________________    Postitoimipaikka: ____________________________________ 

Puhelin: ________________________________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite: ________________________________________________________________________ 

Mikäli kuulut Eläkeliittoon, mikä on yhdistyksesi? _______________________________________________ 

Oletko tällä hetkellä (rastita):  

 ___eläkeläinen               ___ palkansaaja                ___ yrittäjä             ___ muu, mikä?___________________ 



                          

 
Haen seuraavalle TunneMusiikki-jatkokurssille (rastita): 

 

 

          _____ Jatkokurssi 10. – 13.9.2019  Lehmirannan lomakeskus, Salo 

 

 

Toive huonetoverista: _____________________________________________________________________ 

Mahdolliset allergiat tai erityisruokavaliot: ____________________________________________________ 

Kahden hengen huoneessa yöpyminen kuuluu maksuttomaan kurssiin. Jos toivot majoitusta yhden hengen 

huoneessa, saattaa aiheutua lisämaksu. 

□ Toivon majoitusta yhden hengen huoneessa ja maksan itse lisämaksun (Lehmirannassa 25 €) 

 
 
2. Oletko hyödyntänyt TunneMusiikki-peruskurssilla oppimaasi vapaaehtoistoiminnassa? 

 Kyllä. Mitä? _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 En. Miksi et? ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Oletko hyödyntänyt kurssilta saamasi toimintapussukan välineitä? Missä ja keiden kanssa? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



                          

 
 

4. Onko vapaaehtoistoiminnassasi mukana tai kohteena aistivammaisia tai toimintakyvyltään 

heikentyneitä? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

 On, näkörajoitteisia 

 On, kuulorajoitteisia 

 On, muistikuntoutujia 

 On, liikuntarajoitteisia 

 Ei, toimintaan osallistuvat ovat terveitä. 

 

5. Millaista lisäoppia toivoisit saavasi jatkokurssilla? 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

___________                     __________________________________________________________________ 

Päiväys    Allekirjoitus    

 

PALAUTA HAKULOMAKE OSOITTEESEEN: 

Eläkeliitto ry / TunneMusiikki, Kalevankatu 61, 00180 HELSINKI 
Tämän lomakkeen tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään kurssitoiminnan kehittämiseen. 
Rekisterin pitäjä: Eläkeliitto ry/ TunneMusiikki -projektihenkilöstö. 

 

 

Lisätietoja tulevista kursseista saat EL-sanomista, Eläkeliiton verkkosivuilta 

(www.elakeliitto.fi/tekemista/musiikki) tai Eläkeliiton musiikkisuunnittelijoilta: 

 

Jussi Hietala    Heidi Oilimo 

040 725 7043    040 725 7132 

jussi.hietala@elakeliitto.fi   heidi.oilimo@elakeliitto.fi 
 


