
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HARRASTUSTUKIHAKEMUS 

Liikuntapalvelut 

 Hakemuksen tyyppi □ uusi hakemus □ aiemmin hyväksytyn hakemuksen päivitys

 Lapsen tiedot  Lapsen nimi  Syntymäaika  

 Huoltajan tiedot  Huoltajan nimi  Puhelinnumero 

 Sähköposti  Postiosoite 

□ Yhteystietojani saa käyttää hankkeen raportointiin liittyvän kyselylomakkeen lähettämiseen.

 Harrastuksen tiedot  Tukea haetaan 

□ olemassa olevan harrastuksen jatkamiseen

□ uuden harrastuksen aloittamiseen

 Seuran nimi  Joukkueen / harrastusryhmän nimi 

 Tuen perusteena olevat harrastuskulut €/kk 

 Kuukaudet, joille tukihakemus kohdistuu 

□ 01/20 □ 02/20 □ 03/20 □ 04/20 □ 05/20 □ 06/21 □ 07/21 □ 08/20

□ 09/20 □ 10/20 □ 11/20 □ 12/20 □ 01/21 □ 02/21 □ 03/21 □ 04/21

 Hakija on velvollinen ilmoittamaan tuen myöntäjälle, mikäli tuen perusteena ollut 
 harrastustoiminta päättyy kesken tukikauden. 

 Vapaamuotoinen kuvaus 
 haettavan harrastustuen 
 tarpeesta 

 Urheiluseuran yhteys- 
 henkilön / lapsi-, perhe- 
 tai nuorisopalveluiden 
 työntekijän tiedot 
 (ei pakollinen) 

 Nimi  Puhelinnumero 

 Sähköposti  Ammattinimike / tehtävänimike 
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JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HARRASTUSTUKIHAKEMUS 

Liikuntapalvelut

 Huoltajan allekirjoitus  Allekirjoituksella vakuutan yllä annetut tiedot oikeiksi ja annan suostumukseni tietojeni 

 käsittelyyn tietosuojaselosteen mukaisesti. 

 _______________________    _____ / _____ / 20_____ 
 Paikka       Päiväys 

 ___________________________________________________ 
 Allekirjoitus ja nimenselvennys 

□ Tukipäätöksen saa lähettää suoraan urheiluseuran yhteyshenkilölle.

 Hakemuksen palautus  Harrastuskoordinaattori / Liikuntapalvelut (Monitoimitalo 2. krs) 
 Kuntoportti 3., 40700 Jyväskylä 

 Hakemuksen käsittelijä täyttää: 

 Hakemus saapunut 
 _____ / _____ / 20_____ 
 Päiväys 

 Tukipäätös □ tukea myönnetään ______ €/kk aikavälille __________________________________

□ tukea ei myönnetä

 Lisätiedot: 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 Hakemuksen hyväksyjän 
 allekirjoitus  _______________________    _____ / _____ / 20_____ 

 Paikka       Päiväys 

 ___________________________________________________ 
 Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Harrastustukea voi hakea vuonna 2005–2013 syntyneen lapsen tai nuoren viikoittaiseen, ohjattuun liikun-
nan harrastamiseen urheiluseurassa. Harrastustuki on tarkoitettu harrastamisen perustoimintaan eli se so-
veltuu urheiluseuran jäsenmaksujen ja osallistumis- tai toimintamaksujen kattamiseen. Tukea ei myönnetä 
erillisten urheilukilpailuiden, kilpailumatkojen tai leirien kustannuksiin. Tukisumma on enintään 50€/kk/lapsi 
ja 500€/lapsi. 

Harrastustuki on Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2020 ajan kestävä hanke, jolla tuetaan vähävarais-
ten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastamista urheiluseurassa. Mukana olevat urheiluseurat, lisätie-
toja tuen myöntämisperusteista ja hakulomakkeen täyttöohje: https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta. 

Poikkeustilan vuoksi hankekausi jatkuu huhtikuun 2021 loppuun asti. 

Jyväskylän kaupunki/ Liikuntapalvelut • Kuntoportti 3 (2 krs.), 40700 
Jyväskylä Verkkolaskutusosoite:  
Jyväskylän kaupungin välittäjätunnus: BAWCFI22 
Liikuntapalvelujen OVT-tunnus: 003701746664700 
Puhelin: 014 266 4257 • liikunta.info@jkl.fi   
www.jyvaskyla.fi/liikunta 

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta



