Jouluavustuksen 2022 hakeminen Raahen seurakunnassa
Jouluavustusta voivat hakea Raahen seurakunnan alueella (Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta) vakituisesti asuvat
täysi-ikäiset henkilöt, jotka ovat hakeneet toimeentulotukea kuluvan vuoden aikana. Hakemuksen liitteenä tulee olla
viimeisin toimeentulotukipäätös, myönteinen tai kielteinen. Mikäli olet edunvalvonnan tai välitystilin asiakkaana,
täytäthän hakemuksen yhteistyössä edunvalvojasi tai välitystilihoitajan kanssa. Jouluavustus on maksusitoumus
ruoka- ja hygieniatuotteisiin. Pariskunnat, perheet ja muut yhteistaloudessa elävät täyttävät yhteisen hakemuksen.
Samassa asunnossa, erillisellä vuokrasopimuksella asuvat tekevät omat hakemukset. Avustushakemukset käsitellään
Raahen seurakunnan diakoniatiimissä. Hakemukset liitteineen säilytetään yhden vuoden ajan.
HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN
Jouluavustushakemus tulee täyttää huolellisesti ja selkeästi. Muista allekirjoittaa hakemus. Hakemisen
edellytyksenä on liitteenä oleva viimeisin toimeentulotukipäätös kuluneelta vuodelta. Huomioithan, että emme
käsittele puutteellisia hakemuksia!
Henkilötiedot
•

Täytä kaikki kysytyt henkilötiedot.

•

Hakijan/hakijoiden tietoihin laitetaan etu- ja sukunimi. Jos jouluavustusta haetaan pariskuntana, tulee
kummankin puolison nimet kirjoittaa.

•
•

Syntymäaikaan ei tule kirjata henkilötunnuksen loppuosaa.
Ilmoita sekä osoitteesi että puhelinnumerosi. Huomioi, että osoitetietojen tulee olla täydelliset eli sisältää
myös postinumero ja postitoimipaikka päätöksien postitusta varten.
Jos olet asunnoton ja/tai poste restante, ilmoitathan käytössä olevan puhelinnumeron.

• Merkitse jokaisen kotona jouluna olevan oman tai puolison alle 18 v lapsen ikä, ei lastenlapsien.
Talouslaskelma
•
•

Kirjaathan ylös kaikki talouden tulot ja menot.
Tulo- ja menotiedot tulee myös laskea valmiiksi yhteen, sekä viimeiselle riville kaikkien tulojen ja menojen
erotus.

•

Viimeisin toimeentulotukipäätös tulee olla hakemuksen liitteenä. Merkitse hakemukseen, tarvitsetko
toimeentulotukipäätöksen takaisin.

•

Vakuutuksiin voit laskea vuoden kaikki vakuutusmenot yhteen ja jakaa summan kahdellatoista, jolloin saat
kuukausittaisen kustannuksen.

•
•

Oman auton käyttökustannuksiin lasketaan polttoaine, ajoneuvovero, katsastus ja huolto.
Merkitse lainat, velat, osamaksut ja luottokorttilaskut, sekä muut rästimaksut kohtaan, paljonko lyhennät niitä
kuukaudessa. Ei siis lainojen kokonaissummaa.

• Merkitse ulosottokohtaan kuukausilyhennys, mikäli ulosottoa ei ole jo vähennetty tuloista, jotka ilmoitit.
Perustelut ja ympyröitävät/rastitettavat kohdat
. Kirjoita perusteluihin miksi haet jouluavustusta.
• Ympyröi kaikki Kyllä / Ei -kysymykset.
• Rastita, mihin kauppaan haluat mahdollisen jouluavustuksen myönnettävän.
Lopuksi
•

Palauttamalla hakemuksen suostut tietojesi tallentamiseen
asiakasrekisteriin, ja hakemuksen käsittelyyn diakoniatiimissä.

•

Allekirjoita hakemus.

•

Tarkista, että olet täyttänyt hakemuksen kaikki
toimeentulotukipäätöksen (myönteinen tai kielteinen).

•

Toimita allekirjoitettu hakemus suljetussa kirjekuoressa hakemuksen lopussa ilmoitettuun paikkaan
marraskuun aikana, viimeistään pe 25.11.2022. Kirjoita kuoreen: Jouluavustus/Raahen seurakunnan
diakoniatyö.

kohdat

Raahen

ja

seurakunnan

toimitat

liitteenä

diakoniatyön

uusimman

/Diakoniatyö

JOULUAVUSTUSHAKEMUS 2022

Hakijan/hakijoiden nimi

Syntymäaika

_____________________________

____________________

Osoite

Puhelinnumero

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------

Olen asunnoton (Päätös ilmoitetaan puhelimitse)
Jouluna kotona olevien omien/puolison/yhteisten alaikäisten lasten iät: ___________________________________

Täytä tulo- ja menoselvitys kääntöpuolelta
Perustelut jouluavustuksen anomiselle (tarvittaessa voi jatkaa erilliselle paperille):

Haetko tai saatko jouluavustusta muualta?
Olen edunvalvonnan asiakas
Olen välitystiliasiakas

Kyllä / Ei, mistä: ________________________________
Kyllä / Ei
Kyllä / Ei

Jos maksusitoumus myönnetään, valitse kauppa, johon sen haluat:
Ruukki K-Market

Ruukki Sale

Siikajoki K-kyläkauppa

Prisma Raahe

K-Citymarket Raahe

Paavola K-kyläkauppa

Vihanti S-market
Raahe Halpahalli

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja annan luvan diakoniatiimille käsitellä hakemuksen. Hakemus ja
toimeentulotukipäätös palautettava viimeistään tiistaina 25.11.2022 omalla alueella sijaitsevaan lukolliseen
seurakunnan postilaatikkoon. Huom! Saloisten alueen hakemukset palautetaan Ollinsaaren seurakuntakodin
postilaatikkoon. Postilaatikot sijaitsevat Raahen kirkkoherranviraston (Sovionkatu 1, 92100 Raahe), Ruukin
seurakuntatalon (Heikinkuja 2, 92400 Ruukki), Vihannin seurakuntatoimiston (Onnelantie 8, 86400 Vihanti), Pattijoen
pappilan (Koulutie 8, 92140 Pattijoki) ja Ollinsaaren seurakuntakodin (Ollinsaarenkuja 1, 92120 Raahe) läheisyydessä.
Postilaatikoissa lukee Raahen seurakunta. Kirjoita kirjekuoreen Jouluavustus / Raahen seurakunnan diakoniatyö.
Päätökset postitetaan viikolla 50. Sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Paikka ja aika
Allekirjoitus
--------------------------------------------------------------------------------------

TULOT/kuukaudessa
(verojen jälkeen)

Omat tulot

Puolison tulot

TULOT YHTEENSÄ €

TULOT YHTEENSÄ €

Palkka tai
eläke /kuukausi
Työmarkkinatuki/päiväraha
Sairauspäiväraha
Lapsilisä
Kotihoidontuki
Vanhempainraha
Elatustuki
Asumistuki
Kuntoutustuki
Vammaistuki/eläkkeensaajan
hoitotuki
Omaishoidontuki
Toimeentulotuki (päätös liitteeksi)
Muu tulo/tuki, mikä?

YHTEENSÄ €

MENOT/kuukausi

Omat menot

Puolison menot

MENOT YHTEENSÄ €

MENOT YHTEENSÄ €

Vuokra/
asuntolainan lyhennys/kuukausi
Sähkö: kulutus ja siirto/kuukausi
Vesi
Lämmitys
Jätemaksut
Kiinteistövero
Vakuutukset
Oman auton käyttökustannukset/
kuukausi
(polttoaine, ajoneuvovero, katsastus, huolto)

Muu liikkumisen kulu
(julkinen liikenne/taksi/ystävälle bensaraha)

Ruoka ja hygienia
Lääkkeet ja terveydenhuoltokulut/
kuukausi
Vaatteet
Puhelin ja netti
Viihde (lehdet, suoratoistopalvelut ym.)
Harrastukset (omat ja lasten)
Lemmikkien kustannukset
Muut menot (erittele):

Lainat, velat, osamaksut ja luottokorttilaskut/kuukausi
(myös yksityiset velat)

Rästissä olevat maksut/laskut/
kuukausi
Ulosotto /kuukausi (Huom! Katso ohje)

Tulojen ja menojen erotus
(merkitse onko summa + / -)

YHTEENSÄ €

