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HAKEMUS SAAPUNUT: HAKEMUSNUMERO: 

Hakijan (vanhempi/huoltaja) henkilötiedot 

Nimi Syntymäaika 

 Ammatti Siviilisääty 

Lähiosoite 
Postinumero ja 
toimipaikka 

Puhelin Sähköposti 

Avio- tai avopuolison nimi Syntymäaika 

Ammatti 

Kotona asuvien alaikäisten 
lasten syntymävuodet   

Perheen nettotulot kuukaudessa 

Hakija Puoliso Muu perheenjäsen Yhteensä 

Palkka- ja eläketulot/kk 

Päiväraha 

Lapsilisät 

Kotihoidontuki 

Asumistuki 

Toimeentulotuki 

Elatustuki 

Muut tulot  
(esim. tuet ja vuokratulot) 

Tulot yhteensä/kk 

Vuositulot yht. (Käsittelijä täyttää): 

 Tuloraja (Käsittelijä täyttää): 
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Lapsen nimi ja syntymäaika, jolle tukea haetaan Harrastaako lapsi jo urheiluseurassa? 
Jos harrastaa, missä seurassa? 

Onko lapsella jo harrastusten piirissä olevia ja 
samassa taloudessa asuvia sisaruksia? kyllä / ei 

Jos kyllä, kuinka monta? 

Paljonko perheen lasten yhteen lasketut harrastuskustannukset ovat kuukaudessa? 

Harrastus ja sen kustannukset 

Ensisijainen toive tuettavasta harrastuksesta Harrastuksen kustannukset (ilmoita kuukausi- tai 
kausimaksu, ei mahdollisia kilpailu- ja leirikuluja) 
ja haettava aika tuelle (kevät- ja/tai syyskausi)

Toissijainen toive tuettavasta harrastuksesta Harrastuksen kustannukset (ilmoita kuukausi- tai 
kausimaksu, ei mahdollisia kilpailu- ja leirikuluja) 
ja haettava aika tuelle (kevät- ja/tai syyskausi) 

Perustelu avustuksen hakemiselle (Voit kuvata tähän kohtaan vapaamuotoisesti perusteluja 
hakemukselle. Kerro tässä kohdassa, jos haet tukea jo olemassa olevaan harrastukseen.): 

/
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Päiväys ja allekirjoitus  
Suostun, että antamani tiedot voidaan tallettaa EU:n tietosuoja-asetuksen kriteerien mukaan 
hakemuksen käsittelemiseksi. Tietosuojaseloste:  
http://www.liminka.fi/sivu/fi/paatoksenteko/tietosuoja_limingan_kunnassa/henkilotietojen_kasittely_
limingan_kunnassa/    
 
Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi ja toimitan pyydettäessä perheen tuloja koskevat 
tositteet Limingan kunnalle.  

  
 

  
  

Päiväys  Avustuksen hakijan allekirjoitus 
   
   
   
   
  Nimenselvennys 

 
      

  
  
  
  
  
  

https://www.odl.fi/fi/odl_konserni/tietosuojaseloste/
http://www.liminka.fi/sivu/fi/paatoksenteko/tietosuoja_limingan_kunnassa/henkilotietojen_kasittely_limingan_kunnassa/
http://www.liminka.fi/sivu/fi/paatoksenteko/tietosuoja_limingan_kunnassa/henkilotietojen_kasittely_limingan_kunnassa/
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Liikunnan polku - kunta täyttää  
  
   

 
Hakemuksen numero   

 
   
  

Päätös  
  

Päivämäärä  

  

  

 Ei myönnetä avustusta. 
 
  

Perustelu, miksi avustusta ei myönnetä: 
 
 
 
 

 
   

Työryhmän jäsenten allekirjoitukset: 

Päiväys  Allekirjoitus 

   

   
   

   
   

   
   

 

  Myönnetään avustus. 
Avustuksen määrä Viitteessä käytettävä tieto  
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