
LASTEN JA NUORTEN HARRASTUSSETELIHAKEMUS 2020

peruskoulussa   

ammatillisessa oppilaitoksessa 

lukiossa

ei koulupaikkaa

Huoltajan tiedot:

Nimi:

Katuosoite:

Postinumero ja toimipaikka:

Harrastavan lapsen/nuoren tiedot: 

Lapsen nimi:

Lapsen ikä:

Harrastava lapsi/nuori on tällä hetkellä:Harrastava lapsi/nuori on tällä hetkellä:

Minkä urheiluseuran toimintaan harrastusseteliä käytetään?

Säkylän Urheilijat

Lännen Kiekko

Säkylän Naisvoimistelijat

Köyliön Lallit

Pesäsudet

Jonkun muun, minkä?

Arvio harrastuksen edellyttämistä kustannuksista:

kuukausimaksu tai
kausimaksu
koko vuoden arvioidut kustannukset yhteensä

Haen tukea: eur

Perustelut harrastussetelin myöntämiselle:

1. Kotitalouteemme myönnetään perustoimeentulotukea,
harkinnanvaraista toimeentulotukea tai täydentävää
toimeentulotukea

2. Kotitaloutemme täyttää jonkin allaolevan taulukon raja-arvoista

eur
eur
eur



Muu taloudellisia haasteita asettava tilanne, mikä?

(mm. vanhempien työttömyys tai kuuluminen päivähoitomaksujen alimpaan maksuluokkaan)

Liitä tilanteesi mukaan jokin seuraavista liitteistä:

Päätös toimeentulotuesta

Viimeisin palkkakuitti

Päätös työttömyysturvasta

Muu liite, mikä?



LASTEN JA NUORTEN HARRASTUSSETELIHAKEMUS 2020

Annamme luvan siihen, että tietomme voidaan tarvittaessa välittää toiselle 
viranomaiselle, jonka toiminnan piiriin haettu avustus paremmin soveltuu:

kyllä

ei

Annamme luvan siihen, että tieto tuen tarpeesta voidaan välittää toimintaa 
järjestävälle urheiluseuralle:

kyllä

ei

Vakuutamme hakemuksessa antamamme tiedot oikeiksi. Virheellisten 
tietojen antaminen voi johtaa avustuksen takaisinperintään.

Paikka ja päiväys

____________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Lisätiedot:
Lauri Parviainen
vapaa-aikasihteeri
Säkylän kunta
lauri.parviainen@sakyla.fi
puh. 044 5171 011

1. postitse: Säkylän kunta, Sivistystoimi, Rantatie 268, 27800 Säkylä
2. toimittamalla hakemus liitteineen Säkylän kunnanviraston neuvontaan arkisin klo 9.00-15.00
3. sähköpostitse skannattuna ja allekirjoitettuna osoitteeseen lauri.parviainen@sakyla.fi

Kirjekuoren päälle maininta "Harrastussetelihakemus"

Täytä hakemus huolellisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. 
Hakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa.

Toimita allekirjoitettu hakemus Säkylän kunnan sivistystoimeen:
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