
HAKULOMAKE: AVUSTUS 7-15-VUOTIAAN LAPSEN LIIKUNNAN HARRASTAMISEEN 

SEURASSA VUODELLE 2020 (Hartolan Voima ry, Hartolan NMKY ry, Hartolan Golfklubi ry) 

 

Huoltajan nimi ja yhteystiedot 

 

Montako lasta perheessä on? 

Mitä perheen lapsi/lapset harrastavat? 

 

Lapsen nimi ja ikä 

Mihin lapsen harrastukseen avustusta haetaan? 

Paljonko rahallista tukea kyseiseen harrastukseen haetaan? 

 

Perheen taloudellista tilannetta vaikeuttaa/ vaikeuttavat 

- huoltajan työttömyys (alle 1,5 vuotta) 

- huoltajan työttömyys (yli 1,5 vuotta) 

- huoltajan pitkäaikainen tai pysyvä työkyvyttömyys 

- yksinhuoltajuus 

- muu taloudellisia haasteita asettava tilanne, mikä? 

 

Perheen huoltajien yhteenlasketut nettotulot e/kk 

(verotuksen jälkeen kuukausittain käteen jäävä tulo, joka voi koostua palkkatuloista, yrittäjätuloista, KELA:n 

myöntämistä toimeentuloa turvaavista avustuksista, eläkkeistä tms.) 

- Alle 1500 

- 1500 – 2000 

- 2001 – 2500 

- 2501 – 3000 

- 3001 – 4500 

- 4501 – 5000 

- Yli 5000 

Vapaa perustelu, miksi lapselle tulisi myöntää rahallista tukea liikunnan harrastamiseen 

 

 

 

 

 

Huoltajan allekirjoitus ja päivämäärä 



PÄÄTÖS 

 

Hartolan kunta myöntää / ei myönnä lapsen harrastukseen rahallista tukea, summa ________ euroa 

 

Päätöksen tekijän allekirjoitus ja päivämäärä 

 

 

 

 

OHJE JA LISÄTIETOJA 

Hartolan kunta on saanut OKM:ltä erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten 

liikunnan harrastuksen tukemiseksi vuodelle 2020. Avustuksen tavoitteena on edistää vähävaraisten 

perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastusta liikuntaseuroissa. Avustuksen 

ehtona on, että kunta jakaa avustukset harkitsemallaan tavalla edelleen kohdeavustuksena 

paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröityneille yhdistyksille perustoimintaan. Perustoimintaa on 

lasten tai nuorten säännöllistä harrastamista seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa. Avustuksen 

kohteena olevan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki ei saa ylittää 50 euroa kuukaudessa yhtä 

lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan 

hintaan kuuluvaksi. Avustusta ei voi käyttää välinehankintoihin. 

 

Tukea voidaan erityisavustuksen ehtojen mukaisesti hakea 7-15-vuotiaan lapsen 

liikunnalliseen harrastamiseen seuraavissa hartolalaisissa seuroissa: Hartolan Voima ry, 

Hartolan NMKY ry sekä Hartolan Golfklubi ry.  

Hakemusten perusteella Hartolan kunta voi myöntää harkinnanvaraisesti lapselle tukea 

harrastamiseen, jolloin kunta avustaa seuraa lapsen jäsenmaksun/kausimaksun/valmennusryhmän 

maksun verran. Avustusta ei makseta hakijalle, vaan suoraan rekisteröityneelle yhdistykselle tai 

seuralle. Perheen tulo- ja varallisuustietoja ei selvitetä, vaan tuen myöntäminen tai myöntämättä 

jättäminen perustuu oheisessa hakulomakkeessa kerrottuihin tietoihin.  

Ensisijalla tuen saamiseen ovat sellaiset lapset, joilla perheen taloudellisesta tilanteesta johtuen 

liikunnan harrastamisen aloittaminen ohjatusti paikallisessa seurassa ei ole mahdollista tai joilla 

harrastaminen uhkaa loppua. Tuen tarpeen arvioinnissa huomioidaan perheen taloudellinen tilanne 

ja siihen vaikuttavat tekijät, lasten lukumäärä ja lapsen/lasten harrastukset, sekä vapaat perustelut 

tuen tarpeesta. 

Hakulomake toimitetaan paperisena Hartolan kunnanvirastolle, os. PL 16, 19601 Hartola. 

Kuoreen merkintä Hartolan kunta / Avustus lasten liikuntaan. Hakuaika 31.5.2020 mennessä. 

Mikäli rahoitusta jää jäljelle kevään haun jälkeen, järjestetään toinen haku syksyllä ajalla 1.9.-

31.10.2020. 


