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Työt kielletty -kampanjan avustusten hakulomake Vuosaaren 

seurakunnan alueella asuville 

 

Työt kielletty -kampanja on Tapahtumateollisuuden ja Kotimaanavun yhdessä järjestämä 

kampanja tapahtuma-alan ihmisten auttamiseksi.  

 

Koronaepidemian aiheuttama kriisi alkoi tapahtuma-alalla vuosi sitten, kun tapahtumien 

sulku jätti kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri Suomen äkillisesti ilman töitä ja toimeentu-

loa.  Suuri osa tapahtuma-alalla työskentelevistä ihmisistä on yksinyrittäjiä tai freelance-

työntekijöitä ja erityisesti he ovat olleet taloudellisten tukijärjestelmien väliinputoajia. 

 

Avustusta haetaan seurakunnan diakoniatyön kautta. Avun saaminen ei edellytä kirkon 

jäsenyyttä. Diakoniatyöntekijät selvittävät hakijan taloudellista tilannetta, tekevät avustus-

päätöksen ja ilmoittavat avustuksen saajan yhteystiedot Kotimaanavulle.  

 

Jos olet tapahtuma-alan töiden loppumisen vuoksi hädässä ja tarvitset taloudellista 

apua, täytä avustushakulomake huolellisesti ja laita se kirjekuoreen ja kirjoita päälle 

TYÖT KIELLETTY -KAMPANJA/DIAKONIATYÖ. Palauta hakemuksesi postilaatikkoon 

joko 1) Vuosaaren kirkko, Satamasaarentie 7, 00980 Helsinki tai 2) Seurakuntakeskus Valo, 

Kahvikuja 3, 1. kerros, oven vieressä oleva valkoinen postilaatikko. 

 

Ole vielä yhteydessä diakoniatyöhön sähköpostitse tai puhelimitse, kun olet palaut-

tanut hakemuksen. Meiltä voit kysyä myös lisätietoja.  

 

Vuosaaren seurakunnan diakoniatyö 

p. 09 2340 6518 – ma, ti ja to klo 12-13 (Numeroon ei voi lähettää tekstiviestiä.) 

vuosaari.diakonia@evl.fi 

 

 

Lisätietoa Kotimaanavun avustamiskäytännöistä: https://kotimaanapu.fi/miten-autamme/ 

 

Lisätietoa Työt kielletty -kampanjasta: https://www.tapahtumateollisuus.fi/tyotkielletty/ 

mailto:vuosaari.diakonia@evl.fi
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AVUSTUSHAKEMUS – TYÖT KIELLETTY -KAMPANJA  

 

 

Hakijan tiedot: 

1. Nimi: ______________________________________________________________ 

2. Henkilötunnus: ______________________________________________________ 

3. Osoite: ____________________________________________________________ 

4. Postinumero ja -toimipaikka: ___________________________________________ 

5. Puhelinnumero: _____________________________________________________ 

6. Toimeentulo. Valitse seuraavista: Työssä: ___Työtön: ___ Eläkkeellä: ___ Opiske-

lija: ___ Muu tilanne, mikä? :___________________________________________ 

 

 

Avio- tai avopuolison tiedot: 

1. Nimi: _____________________________________________________________ 

2. Henkilötunnus: _____________________________________________________ 

3. Toimeentulo. Valitse seuraavista: Työssä: ___ Työtön: ___ Eläkkeellä: ___ Opiske-

lija: ___ Muu tilanne, mikä? :___________________________________________ 

 

 

Kotona asuvien lasten syntymävuodet:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Avustuksen hakemisen syy: 

 

Mitä töitä olet tehnyt tapahtuma-alalla ja milloin työt ovat loppuneet/vähentyneet? Miltä 

tulevaisuus näyttää töiden suhteen? Kirjoita omin sanoin ja jatka tarvittaessa kääntöpuo-

lelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taloustilanteen selvitys 

 

Täytä alla olevaan taulukkoon nettotulot kuukaudessa 

 Hakija Puoliso Yhteensä 

Palkka/eläke    

Työttömyyskorvaus    

Toimeentulotuki    

Kotihoidontuki    

Lapsilisät    

Elatustuki    
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 Hakija Puoliso Yhteensä 

Asumistuki    

Muut tulot 

 

   

Tulot yhteensä €    

 

 

Täytä alla olevaan taulukkoon menot kuukaudessa 

 Talouden menot yh-

teensä 

Vuokra/Vastike  

Sähkö, vesi  

Kotivakuutus  

Lasten päivähoito-

maksut 

 

Sairauskulut  

Elatusmaksut  

Ruoka ja hygienia  

Puhelin, netti  

Menot yhteensä €                            

 

 

Lainat, velat ja ulosotto kuukaudessa 

Lainojen ja velkojen 

maksu kuukaudessa  

 

Ulosottomaksu kuu-

kaudessa 

 

Yhteensä €  
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Tietonne rekisteröidään Vuosaaren diakoniatyön asiakasrekisteriin. Rekisteriseloste 

nähtävissä diakoniatoimistoissa. 

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 

 

Päiväys: _________________________________ 

 

Allekirjoitus: ______________________________ 


