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Hakemus vuoden 2021 tuetulle lomalle * merkityt
kohdat pakollisia
Henkilötiedot
Sukunimi*
Henkilötunnus – myös loppuosa*
Lähios. *
Sähköposti

Etunimi*
Postinro*
Puhelinnro

Kutsukirjeen ja laskun saa lähettää sähköpostiin Kyllä

Postitoimipaikka*

Ei

Siviilisääty* ympyröi oikea vaihtoehto
Naimaton Avioliitto Avoliitto Leski Eronnut Asumusero Rek. parisuhde
Työssäkäynti* ympyröi oikea vaihtoehto Vanhuuseläkeläinen Työkyvyttömyyseläkeläinen
Palkansaaja Yrittäjä Äitiysvapaalla Vanhempainvapaalla Hoitovapaalla Opiskelija Työtön
Työkyvytön Tukityöllistetty Muu
Koulutus ympyröi oikea vaihtoehto Ei tutkintoa Perusaste Keskiaste (ammattikoulu, lukio)
Korkea-aste (AMK, yliopisto)
Puoliso (tiedot täytetään, jos osallistutaan lomalle yhdessä)
Sukunimi*
Henkilötunnus*

Etunimi*

Erityisruokavaliot – kaikki lomalle tulijat
_________________________________________________________________________________
Edellinen loma järjestö/vuosi* _______________________________________________________
Ystävän hakemus nimellä __________________________________________________________
Lähdetkö lomalle vaikka ystävä/ystäväperhe ei pääse Kyllä Ei
Perhelomalle ja Isovanhemmat ja lapsenlapset –lomalle hakevat lapset (täysi-ikäiset lapset
täyttävät oman hakemuksen)
Sukunimi*
Henkilötunnus*
Sukunimi*
Henkilötunnus*
Sukunimi*
Henkilötunnus*

Etunimi*
Etunimi*
Etunimi*

Toive lomapaikasta ja -ajankohdasta *
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________

Taloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden huollettavien lukumäärä* _______________________
Hakijan tulot*
Tulot verojen jälkeen

Puolison tulot* (ilmoitetaan aina, vaikka
haettaisiin yksin lomalle)

Nettotulot/kk _____________ euroa*
Ilmoitetut tulot muodostuvat*
Ansiotulo
Eläketulo
Työttömyyspäiväraha
Pääomatulo
Sairaus-, äitiys-, tms. päiväraha
Muut tulot _______________

Nettotulot/kk _____________ euroa*
Ilmoitetut tulot muodostuvat*
Ansiotulo
Eläketulo
Työttömyyspäiväraha
Pääomatulo
Sairaus-, äitiys-, tms. päiväraha
Muut tulot ___________________

Hakijan velat*
Asunto- ja opintolaina __________ yht. euroa
Muut lainat __________ yht. euroa
Lainan hoitokulut euroa/kk ____________

Puolison velat* (ilmoitetaan aina)
Asunto- ja opintolaina __________ yht.e
Muut lainat __________ yht. euroa
Lainan hoitokulut euroa/kk ___________

Perustelut* perustele tuetun loman tarve kaikkien hakijoiden osalta
(hakemukset pisteytetään, perusteluihin kannattaa kiinnittää huomiota – katso hakuohje)
Taloudelliset perustelut

Sosiaaliset perustelut

Terveydelliset perustelut

Muut perustelut/lisätietoja

Mistä sait tiedon lomista
_________________________________________________________
Allekirjoitus ja päiväys
_________________________________________________________
Vakuutan, että minulla on kaikkien hakemuksessa ilmoitettujen henkilöiden suostumus arkaluontoisten
tietojen käsittelyyn lomatuen myöntämisen kannalta ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
Hakemuksessa arkaluontoisia tietoja ovat erityisesti lomatukea hakevien ja lomalle osallistuvien lasten
terveyttä koskevat tiedot. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Allekirjoittamalla hakemuksen suostun siihen, että hakemus tallennetaan lomatuki-rekisteriin ja
hakemuksessa olevia loman järjestelyn kannalta välttämättömiä tietoja voi antaa lomakohteeseen.

