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Hakulomake 

• Avustukset reuma- sekä muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville Hugo Eklundin
testamenttirahastosta.

• Avustukset reumaa sairastaville vaikeavammaisille Pirkko Handolinin rahastosta (edellyttää Suomen
Reumaliiton reumayhdistyksen jäsenyyttä).

• Avustukset reumasairaille Enni Viian rahastosta Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella.

Lue hakuohje huolella ennen hakulomakkeen täyttämistä. 

Täytä kaikki lomakkeen kohdat. Emme käsittele puutteellisia hakemuksia. 

Henkilötiedot 

Nimi 

Lähiosoite 

Postinumero ja toimipaikka 

Puhelinnumero Syntymävuosi 

Sähköpostiosoite 

Mihin hankintaan tai palveluun haet avustusta? Enintään kaksi kohdetta. 

Perustele, miksi tarvitset avustusta? Voit tarvittaessa jatkaa sivun 4 tekstikenttään. 

Miten paljon haet avustusta? € 



Sivu 2 / 5 

Miten asut 

Omistusasunnossa m2. Yhtiövastike €/kk. 

Vuokra-asunnossa m2.  Vuokra €/kk. 

Samassa taloudessa asuvat: 

Asun yksin 

Puoliso / Avopuoliso 

Alle 18-vuotias lapsi Lukumäärä 

Muita yli 18-vuotiaita Lukumäärä 

Lääkärin toteamat (diagnosoidut) reuma-, tuki- ja liikuntaelinsairautesi 

Vaikeavammaisuus todettu Kyllä Ei 

Hakemasi/saamasi muut sosiaalietuudet sekä vammais- ja muut palvelut 

Perustoimeentulotukea KELA:sta vuonna: 

Sain hakemaani tukea 

En saanut tukea 

En hakenut tukea 

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnasta vuonna: 

Sain hakemaani tukea 

En saanut tukea 

En hakenut tukea 

Vammais- tai muita palveluja omasta kunnasta vuonna: 
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Mitä palveluja (esim. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen avustaja): 

Muualta hakemasi avustukset 

Olen hakenut avustusta muualta, mistä: 

Sain hakemaani avustusta 

En saanut avustusta 

Tulo- ja varallisuustietosi Nettotulosi verojen jälkeen (€) kuukaudessa 

Keskimääräinen nettopalkka (viimeisin palkkalaskelma liitteeksi) 

Eläkkeet yhteensä (kansaneläke, takuueläke, työeläke, kuntoutustuki, perhe-eläke ym.;) 

Työttömyyspäiväraha / työmarkkinatuki 

Sairauspäiväraha 

Äitiys- / vanhempainraha 

Alle 16-vuotiaan tai 16 vuotta täyttäneen vammaistuki (Kela) 

Eläkettä saavan hoitotuki (Kela) 

Omaishoidontuki 

Asumistuki (avio- / avopuolison osuus mukana) 

Lapsilisä 

Elatusapu / -tuki 

Kotihoidontuki 

Opintotuki 

Muu tulo tai tuki, mikä: 

Avio- / avopuolisosi nettotulot verojen jälkeen kuukaudessa 

Nettotulot yhteensä 
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Alle voit tarvittaessa kirjoittaa lisäselvitystä johonkin lomakkeen kohtaan liittyen 
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Pakolliset liitteet 

• Palkkalaskelma / eläkelaskelma
• Perustoimeentulotukipäätös KELA:sta, jos ei ole ilmeisen selvää, että toimeentulotukea ei voi saada.
• Viimeisin hoitoselosteesi (esim. fysioterapeutin tai lääkärin). Toimita vain yksi hoitoseloste.
• Hinta-arvio / esite suunnitellusta hankinnasta

Lähettämäsi liitteet palautettava sinulle Kyllä Ei 

Paikka, päiväys ja hakijan allekirjoitus 

Tulosta ja lähetä hakemuksesi liitteineen postitse osoitteeseen: 

Suomen Reumaliitto ry  
Rahastoryhmä Anni Pyy 
Iso Roobertinkatu 20-22 A 
00120 Helsinki 

Tai lähetä hakemuksesi liitteineen sähköpostitse osoitteeseen:

anni.pyy@reumaliitto.fi 

Lisätietoja: 

Anni Pyy, arkisin klo 9.00 - 15.00 (050 548 6421), anni.pyy@reumaliitto.fi 

Hakulomakkeita säilytetään kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana päätös on tehty. Lomakkeen 
henkilötietoja käytetään rahastoryhmän sisäisessä päätöksenteossa. Tietoja ei luovuteta kolmansille 
osapuolille ilman asianomaisen lupaa. 
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