
Savolaisten Ylioppilaiden Säätiö 
Asuntosihteeri
Vastaanotto tiistaisin klo 16.30–18.00 Savolaisessa
Osakunnassa
Mannerheimintie 5 A ylin krs.
00100 HELSINKI
050-5306049 (vastaanottoaikoina) savo.asunnot@gmail.com

Savolaisten Ylioppilaiden Säätiön asuntopaikkojen varsinaiset hakuajat ovat kesällä 15.6.–.15.7. ja
keväällä 1.–28.2. Hakuajan ulkopuolella saapuneet asuntohakemukset laitetaan jonon jatkoksi
saapumisjärjestyksessä. Jonossa olevaa hakemusta tulee "päivittää" jokaisen virallisen hakuajan yhteydessä,
jos haluaa hakemuksen säilyvän jonossa. Ota tällöin yhteys asuntosihteeriin.

Savolaisten Ylioppilaiden Säätiö ei ole velvollinen tarjoamaan asuntoa kaikille hakijoille (toisin kuin HOAS),
vaan asukkaiksi valitaan hakemusten perusteella soveltuvimmiksi katsotut henkilöt.

Asunnot on ensisijaisesti tarkoitettu Helsingin yliopistossa opiskeleville. Myös muissa yliopistoissa ja
korkeakouluissa sekä muussa ylioppilaspohjaisessa koulutuksessa opiskelevat voivat hakea. Hakijan on
oltava Savolaisen Osakunnan jäsen tai liityttävä jäseneksi viimeistään asuntopaikan saadessaan. Savolaisten
Ylioppilaiden Säätiön asunnoissa asuvien on maksettava vuosittain Savolaisen Osakunnan jäsenmaksu (12
€).

Hakemuksen liitteet

• opintosuoritusote (epävirallinen hyväksytään)

• kopio yliopiston opintotodistuksesta (jos läsnäolostatus ei ilmene opintosuoritusotteesta)

• kopio lukion päästötodistuksesta ja ylioppilastodistuksesta (uudet opiskelijat)

• vapaamuotoiset ja -ehtoiset selvitykset osakunta- ja/tai järjestötoiminnasta, harrastuksista, savolaisuudesta
ja muista seikoista, joihin hakija haluaa vedota

• kopio viime vuoden verotustodistuksesta. Perhe- tai kimppakämppää hakevilta vaaditaan kopiot molempien
hakijoiden verotustodistuksista.

Hakemusten käsittelyssä painotetaan seuraavia seikkoja:

• osakunta-aktiivisuus (vanhat opiskelijat, erityisesti kevään haussa) ja järjestötoiminta • opiskelupaikka
(etusija Helsingin yliopistossa opiskelevilla)

• savolaisuus
• opinto-/koulumenestys
• kesän haussa uudet opiskelijat saavat lisäpisteitä

Lisätietoja asunnoista saa asuntosihteerin vastaanotolta tiistaisin kello 16.30-18.00,
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen savo.asunnot@gmail.com sekä osakunnan nettisivuilta osoitteesta
http://www.savolainenosakunta.fi
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HAKEMUS SAVOLAISTEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN ASUNTOON
Application for the apartment of Savolaisten Ylioppilaiden Säätiö

Hakijan sukunimi ja etunimet
Surename and forenames of the applicant

Syntymäaika- ja paikka
Time and place of birth

Kaikki yllämainitut sarakkeet tulee olla täytettyjä, jotta hakemus voidaan hyväksyä. All of the columns above need to be
fullfilled so that the application can be accepted.

* Uudet opiskelijat merkitsevät tähän oppilaitoksen, jossa aloittavat syksyllä.
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Nykyinen
asumismuoto
(merkitse ruksilla)

Current form of living (mark with cross)

Ei asuntoa without
apartment

Vuokralaisena vapailla markkinoilla as a tenant in free market

Omassa asunnossa
in own apartment

Opiskelija-asunnossa in a student apartment

Vanhempien luona
with parents

Irtisanottu (aika ja syy) Dismissed (time and cause)

** Verotettavan tulon määrä löytyy verotustodistuksesta. Can be found from the tax certificate.

Osakunta-aktiivisuus
(liitä halutessasi erillinen
selvitys)
Activity in SavO student
club

Millainen ihminen olet?
Kuvaile itseäsi ja kerro
mitä teet vapaa-aikanasi
(liitä halutessasi erillinen
selvitys)

What kind of person you
are? Tell us about yourself!

Miksi juuri sinun tulisi
saada asunto
Savolaisten Ylioppilaiden
Säätiöltä?

Why do you need this
apartment?
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Haettava asunto (merkitse ruksilla tai
suosituimmuusjärjestykseen)

The apartment you apply (mark with cross or
put to order)

Asunnot yksin muuttaville Aparments for those who
move alone

Perheasunnot*** Aparments for families,
couples or friends

Soluhuone A room in shared apartment
Rautalammintie 5

Tupakeittiöllinen yksiö Room and kitchen
Rautalammintie 5

Yksiö Studio
Maapadontie 2

Kokonainen solu 2 or 3 rooms and kitchen
Rautalammintie 5

Yksiö Studio
Rautalammintien Huippu

Kaksio 2 rooms and kitchen
Maapadontie 2

Kaksio 2 rooms and kitchen
Rautalammintien Huippu

*** Perheasuntoja voivat hakea ainoastaan pariskunnat/perheet/kaverukset. Sinkuille
perheasuntoja ei vuokrata.

Huomautettavaa
(lemmikkieläimet
ehdottomasti mainittava)

Notifications (pets need to
be mentioned)

Tarvitsen asunnon  __________________________kuun 20 ____ alusta alkaen. I need the aparment from.. Voin
ottaa asunnon vastaan jo __________________kuun 20 ____ alusta alkaen. I’m able to receive the aparment

from..

Jos en saa asuntoa yllä mainitsemanani ajankohtana, jään jonottamaan asuntoa _____. _____. 201_ asti.

If I don’t get the aparment, I will be in the line until..
(Viimeinen mahdollinen päivämäärä on 31.1.2023, jonka jälkeen alkaa seuraava hakuaika ja vanhat hakemukset poistuvat jonosta. Jos

yhä tuolloin tarvitset asuntoa ja haluat, että hakemuksesi käsitellään maaliskuun pisteytyksessä tulee sinuun ottaa helmikuussa yhteyttä

asuntosihteeriin: savo.asunnot@gmail.com The last possible date is 31.1.2023. After that the next period of applying begins and old

applications will be removed from the line. If you wish your application to be processed during the next application period, please contact

Housing Secretary in February.

Aika ja paikka Time and place Allekirjoitus Signature

______________________________________________________________________________________

TOIMITA ASUNTOHAKEMUS SAVOLAISEEN OSAKUNTAAN!
BRING THIS APPLICATION TO SAVOLAINEN OSAKUNTA!
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HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ SAVOLAISESTA OSAKUNNASTA? TYKKÄÄ
FACEBOOKSIVUSTAMME JA PYSY AJAN TASALLA!

WANT TO FIND OUT MORE ABOUT SAVOLAINEN OSAKUNTA AND STAY UPDATED? LIKE US ON FACEBOOK!
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