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Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences 

www.opiskelijakuntakaakko.fi 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
Paraatikenttä 7  
45100 Kouvola 
 
EROAMINEN OPISKELIJAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ / RESIGNING FROM THE MEMBERSHIP OF STUDENT UNION 
 
Eroan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnasta ___.___.202___ alkaen. / I resign from membership 
of Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences starting from ___.___.202___. 
 
Sukunimi / Last name:  ___________________________________________ 
 
Etunimet / First name(s): ___________________________________________ 
 
Syntymäaika / Date of birth: ___________________________________________ 
 
Sähköposti / Email: ___________________________________________ 
 
Puhelin / Phone number: ___________________________________________ 
 
Mahdolliset ennakkoon maksamani jäsenmaksut pyydän palauttamaan tilille / 
Possible pre-paid membership fees I ask to be returned to the bank account: 
 
IBAN:  ___________________________________________ 
 
BIC:  ___________________________________________ 
 
Paikka ja päivämäärä / 
Date and place:  ___________________________________________ 
 
Allekirjoitus ja nimenselvennys / 
Signature and clarification: ___________________________________________ 
 
Käyttämättömät jäsenmaksut palautetaan vain, jos opiskeluoikeus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ei ole 
voimassa. Jäsenyyden päätyttyä opiskelijakorttia ei ole enää oikeutettua käyttää. Jos opiskelijakortissa on voimassa 
oleva tarra, täytyy kortti palauttaa opiskelijakunnalle tarran poistamista varten. Jäsenmaksuja ei palauteta, jos ei 
toimita tämän ohjeen mukaisesti. / Unused membership fees will only be refunded if the right to study at South-
Eastern Finland University of Applied Sciences is not valid. When the membership has ended, the student card can’t be 
used anymore. If the card has a valid sticker on it, the card must be returned to student union. If this instruction isn’t 
followed, the payment will not be returned. 
 
Jäsenmaksupalautuksesta palautetaan vain jäsenyyden osuus. Aiemmin perittyjä käsittelykuluja ei palauteta. Alle 
20,00 euron summaa ei palauteta. Palautettavasta summasta vähennetään käsittelykulu. / The amount that will be 
returned includes only membership fees. Handling fees, that are paid earlier will not be returned. Less than 20,00 euros 
will not be returned. A handling fee will be deducted from the amount to be refunded. 
 
Syyslukukauden jäsenmaksupalautus on haettava 30.9. mennessä ja kevätlukukauden palautus 31.1. mennessä. / 
Autumn semester membership fee return must be applied by 30.9. and spring semester membership fee return by 31.1. 
 
Opiskelijakunta täyttää / The student union fills in: 
 
Eroilmoitus saapunut:    ____________  Opiskelijakortissa ei ole voimassa olevaa  tarraa: _____ 
 
Jäsenmaksu palautettu: ____________ 


