KORONA-AVUSTUKSEN 2021 HAKEMINEN SÄÄKSMÄEN SEURAKUNNASSA

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta jaettavaksi korona-avustuksena Suomen
evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyön kautta. Sääksmäen seurakunnan diakoniatyö jakaa näistä
varoista korona-avustuksia. Avustukset on tarkoitettu niille täysi-ikäisille henkilöille, jotka asuvat vakituisesti Valkeakosken kaupungin alueella ja ovat kokeneet taloudellisia menetyksiä koronan vuoksi. Jos tulosi
ovat vähentyneet koronan aiheuttaman lomautuksen, työpaikan irtisanomisen tai muun tähän rinnastettavan tilanteen vuoksi, voit hakea korona-avustusta oheisella lomakkeella. Voit tulostaa lomakkeen itse tai
hakea sen seurakunnan diakoniatyöntekijöiltä seurakuntatalolta (Valkeakoskenkatu 27).
Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten korona on vaikuttanut kotitalouden taloudelliseen tilanteeseen.
Avustusta ei myönnetä sakkoihin tai lainoihin eikä yritystoimintaan. Hakijan elämäntilanne arvioidaan tapauskohtaisesti, eikä hakeminen tarkoita automaattisesti avustuksen saamista.
Avustussumma on suuruudeltaan 300–500 euroa. Avustusta ei anneta rahana hakijalle, vaan avustuksella
voidaan maksaa esimerkiksi laskuja tai myöntää ruokaostokortteja.
Hakuaika on 21.5.2021 mennessä. Kaikki hakemukset käsitellään diakoniatiimissä hakuajan päättymisen
jälkeen ja päätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Avustuksen käsittelemiseksi tarvitsemme kirjallisen suostumuksen tietojen tallentamista ja käsittelyä varten ja kirjallisen valtuutuksen tietojen tarkistamiseen tarvittaessa muilta viranomaisilta. Suostumus- ja valtuutuskaavake hakemuslomakkeen mukana. Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme myös kuukauden tiliotteen ja toimeentulotukipäätöksen, jos olet hakenut sitä. Täytä hakemus huolellisesti ja muista liitteet ja
allekirjoitus. Emme käsittele puutteellisia hakemuksia.
Avustushakemus liitteineen palautetaan seurakuntatalolle diakoniatyöntekijöille tai diakonian aulassa olevaan postilaatikkoon hakuajan puitteissa. Voit myös postittaa hakemuksen osoitteella Päivi Isomäki,
Sääksmäen seurakunta, Valkeakoskenkatu 27, 37600 Valkeakoski. Sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei
käsitellä.
Hae korona-avustusta:
-

tulosta tai nouda hakemuslomake ja täytä se huolellisesti
tulosta tai nouda tulo- ja menotietolomake ja täytä se huolellisesti
tulosta tai nouda suostumus- ja valtuutuslomake
muista allekirjoitukset
laita liitteeksi kuukauden tiliote ja mahdollinen toimeentulotukipäätös
toimita hakemus (3 sivua) ja liitteet seurakuntatalolle

Avustuksen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä: diakoniatyöntekijät Terhi-Maria Ekman (040 776 2782) Päivi Isomäki (040 744 1648), Inka Valtamo (040 744 1638) tai kasvatuksen ja diakonian työalajohtaja Ulla-Mari Hutko (040 744 1637).
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Hakijan/hakijoiden nimi
Syntymäaika
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kotona asuvien alaikäisten lasten iät
Perustele, miksi anotte korona-avustusta ja miten koronaepidemia on vaikuttanut talouteenne (tarvittaessa voitte jatkaa erilliselle paperille):

Mihin ja minkä verran haette avustusta, perustele (tarvittaessa voitte jatkaa erilliselle paperille):

Olen edunvalvonnan asiakas

kyllä / ei

Olen välitystiliasiakas

kyllä / ei

Haluatteko toimeentulotukipäätöksen takaisin

kyllä / ei

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja annan luvan keskustella tilanteestani diakoniatiimissä koronaavustuksesta päätettäessä.

________________________________

___________________________________

aika ja paikka

allekirjoitus
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Omat tulot

Puolison tulot

Palkka
Eläke
Työmarkkinatuki/päiväraha
Sairauspäiväraha
Lapsilisä
Kotihoidontuki
Vanhempainraha
Elatustuki
Asumistuki
Kuntoutustuki
Vammaistuki/eläkkeensaajan hoitotuki
Omaishoidontuki
Toimeentulotuki (liite)
Muu tulo, mikä?

yhteensä

TULOT YHTEENSÄ

MENOT/kk

€

Omat menot

€

€

Puolison menot

Vuokra/asuntolainan lyhennys
Sähkö
Vesi
Lämmitys
Jätemaksut
Kiinteistövero
Vakuutukset
Oman auton käyttökustannukset
Muu liikkumisen kulu
Ruoka ja hygienia
Lääkkeet ja sairauskulut
Vaatteet
Puhelin ja netti
Harrastukset (omat ja lasten)
Viihde (lehdet, suoratoistopalvelut ym.)
Lemmikkien kustannukset
Muut menot, mikä?
Lainat, velat, osamaksut, luottokorttilaskut
Rästissä olevat maksut/laskut
Ulosotto/kk
MENOT YHTEENSÄ
TULOJEN JA MENOJEN EROTUS
(merkitse, onko summa +/-)

yhteensä
€

€

€
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SUOSTUMUS ARKALUONTOISTEN TIETOJEN TALLENTAMISEEN JA MUUHUN KÄSITTELYYN SEKÄ VALTUUTUS TIETOJEN HANKKIMISEEN MUISTA TIETOLÄHTEISTÄ
Nimi: _____________________________________
Syntymäaika: ______________________________

SUOSTUMUS
Suostun siihen, että minua koskevia tietosuojalain 6 § tarkoittamia erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja saa tallentaa ja
käsitellä diakoniatyön asiakasrekisterissä, jota ylläpitää Sääksmäen seurakunta.
Suostumus on voimassa määräajan. Rekisteriin saa tallentaa seuraavia tietoja:
-

Terveydentila, sairaus, vammaisuus, hoitotoimenpiteet tai niin verrattavat toimet

-

Sosiaalipalvelut, toimeentulotuki, sosiaaliavustukset tai niihin liittyvät sosiaalihuollon palvelut

-

Perhesuhteisiin liittyvät tiedot

-

________________________________________________________

VALTUUTUS
Suostun siihen, että Sääksmäen seurakunnan diakoniatyöntekijä saa pyytää minua koskevia diakoniatyön rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja seuraavilta tahoilta:
-

Terveyskeskus

-

Verotoimisto

-

Ulosottoviranomaiset

-

Hiippakunta

-

Kela

-

Velkaneuvonta

-

Sosiaalitoimi

-

_______________________

-

Kirkkohallitus

Pyydettäessä työntekijä saa kertoa yksilöintitietoni ja avustusprosessiin liittyviä tietoja edellä mainituille tahoille. Valtuutuksen
kautta saatuja tietoja saa tallentaa, muokata ja käsitellä tässä lomakkeessa yksilöidyssä diakoniatyön asiakasrekisterissä. Kyseiset
tiedot kirjataan diakoniatyön asiakasrekisteriin vain siltä osin kuin ne ovat asiakkuuteni hoidon kannalta tarpeellisia. Tietoja
tallennetaan ja säilytetään vain niin kauan kuin asiakassuhteen hoidon kannalta on tarpeen. Tiedot ovat salassapidettäviä. Tietojani ei luovuteta ulkopuolisille ilman erikseen antamaani lupaa, jollei tiedon antamisesta ole erikseen säädettyä lailla. Valtuutus
on voimassa 3 vuotta päiväyksestä ja allekirjoituksesta.
Voin peruuttaa suostumukseni ja valtuutuksen tietojen hankkimiseen edellä mainituista tietolähteistä, milloin vain ilmoittamalla
asiasta kirjallisesti rekisteriä ylläpitävälle taholle. Minulla on oikeus tarkistaa asiakasrekisteristä kaikki minua koskevat tiedot ja
vaatia niiden korjaamista. Olen saanut tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta
(www.saaksmaenseurakunta.fi)
ALLEKIRJOITUS
_________________________________
aika ja paikka

_________________________________
allekirjoitus

