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AMMATTIOSASTOJEN AY-KOULU 

Vastuuammattiosaston nimi ja numero Ammattiosastojen numerot yhteisillä kursseilla 

Kurssiaika 3 tunnin 
  kurssi 

6 tunnin 
  kurssi Kello Kurssin aihe/Kurssipaikka ja osoite Toivomus kouluttajasta 

1. osa      

Järjestelyistä ja yhteyksistä liittoon vastaa: Osoite Puhelinnumero Sähköposti 

Vastuuammattiosaston nimenkirjoittajan tai opintosihteerin allekirjoitus ja päivämäärä 

Nimenselvennys 
 
Vastuuammattiosaston nimi ja numero Ammattiosastojen numerot yhteisillä kursseilla 

Kurssiaika 3 tunnin 
  kurssi 

6 tunnin 
  kurssi Kello Kurssin aihe/Kurssipaikka ja osoite Toivomus kouluttajasta 

2. osa      

Järjestelyistä ja yhteyksistä liittoon vastaa: Osoite Puhelinnumero Sähköposti 

Vastuuammattiosaston nimenkirjoittajan tai opintosihteerin allekirjoitus ja päivämäärä 

Nimenselvennys 
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Vastuuammattiosaston nimi ja numero Ammattiosastojen numerot yhteisillä kursseilla 

Kurssiaika 3 tunnin 
  kurssi 

6 tunnin 
  kurssi Kello Kurssin aihe/Kurssipaikka ja osoite Toivomus kouluttajasta 

3. osa      

Järjestelyistä ja yhteyksistä liittoon vastaa: Osoite Puhelinnumero Sähköposti 

Vastuuammattiosaston nimenkirjoittajan tai opintosihteerin allekirjoitus ja päivämäärä 

Nimenselvennys 
    
Vastuuammattiosaston nimi ja numero Ammattiosastojen numerot yhteisillä kursseilla 

Kurssiaika 3 tunnin 
  kurssi 

6 tunnin 
  kurssi Kello Kurssin aihe/Kurssipaikka ja osoite Toivomus kouluttajasta 

4. osa 
     

Järjestelyistä ja yhteyksistä liittoon vastaa: Osoite Puhelinnumero Sähköposti 

Vastuuammattiosaston nimenkirjoittajan tai opintosihteerin allekirjoitus ja päivämäärä 

Nimenselvennys 
 

 Haluamme käyttää ay-koulupankkia  
Ay-koulupankin osalta vastuuammattiosaston nimi ja numero 

 
HUOM! Tämän hakemuksen liitteeksi laitettava ay-koulun ohjelma!  
Allekirjoitus riittää 1. osaan, jos ammattiosasto järjestää yksin koko ay-koulun! 
Kysy ammattiosastojen ay-koulusta Sari Helminen 040 521 0970 ja Lea Wiman-Määttä 0400 616 265 
Kuitit ja talouteen liittyvät kysymykset Anne Sulanterä 040 648 5014 
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