
KARJALAISEN OSAKUNNAN ASUNTOHAKULOMAKE 

A. HENKILÖTIEDOT  
HAKIJA 1 HAKIJA 2 

Sukunimi 
  

Etunimi 
  

Syntymäaika 
  

YHTEYSTIEDOT 

Postiosoite 

 
 
 
 
 

 
 

Puhelinnumero 
 
 

 

Sähköpostiosoite 
 
 

 

B. SOSIAALINEN JA TALOUDELLINEN ASEMA 
Nykyinen asumismuoto Hakija 1 Hakija 2 
TULOT JA VARALLISUUS (verotustodistus liitteenä) 
Omistatko asunto-osakkeen 
pääkaupunkiseudulla? Hakija 1 Hakija 2 

Lasten lukumäärä ja iät Hakija 1 Hakija 2 

Muut mahdolliset (sosiaaliset) syyt, joihin hakija haluaa vedota (laadi tarvittaessa erillinen liite)  

C. TOIVOMUS ASUNNOSTA (NUMEROI JÄRJESTYS, TYHJÄ = EI TULE KYSYMYKSEEN) 
Maapadontie 5, 60 m2* 

 
Mäkelänrinne 5, 28 m2 

  

Maapadontie 5, 42,5 m2  Rautalammintie 3, 32,5 m2 
 

Maapadontie 2, 48 m2  Rautalammintie 3, 20 m2 
 

Maapadontie 2, 26 m2 
 

Rautalammintie 3, 17,5 m2  
Mäkelänrinne 5, 47 m2* 

  
 

* Nämä asunnot jaetaan ensisijaisesti yhdessä hakeville. 



D. MUUT VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
Karjalaisen Osakunnan asunnoissa asuttu aika 31.8.2018 (laske yhteen vuokrasopimustesi kesto) 
Hakija 1          vuotta Hakija 2          vuotta  

Osakuntaan liittymisvuosi (matrikkeliin kirjautumisvuosi) 
Hakija 1 Hakija 2  
Olen maksanut Karjalaisen Osakunnan jäsenmaksun asuntohaun alkamispäivään mennessä 
Hakija 1  Hakija 2  

OPINTOMENESTYS (opintosuoritusote liitteenä, asuntotoimikunta arvioi) 
OSAKUNTA-AKTIIVISUUS (Täytä alla oleva luettelo, 1 virka/rivi. Toimita erillisenä liitteenä, jos tila ei 
riitä. Merkitse, mikäli teit virkasi yhdessä jonkun toisen kanssa, tai jos et ollut virassasi kokonaista 
vuotta) 

Vuosi Osakunnan virka / toimikuntapaikka / muu tehtävä Toimintapisteet 
(toimikunta täyttää) 

   

   

   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

  yhteensä  
 
___________________________________  
aika ja paikka 
 
 
 
______________________________________             ______________________________________ 
allekirjoitus                                                                             allekirjoitus  
 
(yhdessä hakevilta tarvitaan kummankin hakijan allekirjoitus) 
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