
Jouluiloa kuntalaisille 2021 

 – keräys  
 

 

Organisoimme MLL Enontekiön paikallisyhdistyksen, SPR Enontekiön yhdistyksen, 

Lions Club Enontekiön, Enontekiön seurakunnan ja Enontekiön kunnan yhteistyönä 

Jouluiloa kuntalaisille -keräyksen Enontekiön kunnassa.  

Tarkoituksena on kerätä lahjoja kuntamme yksineläville, vähävaraisille, suurperheille, 

yksinhuoltajaperheille tai kenelle tahansa, jonka nähdään tarvitsevan iloa jouluun. 

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntalainen saa kokea joulun ilon. 

Keräystä varten kunnantalon ala-aulaan pystytetään 26.11. joulukuusi, jonka oksille 

ripustetaan lahjatoivekortteja. Kuka tahansa kuntalainen voi hakea lahjatoivekortin 

kuusen oksalta, toteuttaa sen ja tuoda paketoimattoman lahjan kuusen juureen 

lahjatoivekortin kanssa. Sosiaalitoimessa työskentelevät vaitiolovelvolliset työntekijät 

jakavat lahjat saajilleen viikon 50-51 aikana. 

 

Haastamme Teidät mukaan keräykseen! 
  

Osallistumistapoja on kolme:  

1. Vinkkaa lahjansaajasta! 

Jos tunnet jonkun, jolle joululahja voisi olla paikallaan, hae kunnantalolta, 

Luovatuvalta tai tulosta Enontekiön kunnan sivuilta suostumuslomake, 

allekirjoituta se lahjansaajalla ja toimita toive kunnanviraston postilaatikkoon 

merkinnällä ”Jouluiloa kuntalaisille”.  

 

2. Itsekin voit olla lahjan saaja! 

Lahja voi olla lapselle tai aikuiselle, se voi olla mieluiten helposti toteutettavissa 

oleva toive, lelu, vaate tai muu tavara, tai aineeton toive. Lahjojen saajat ja 

antajat pysyvät nimettöminä. Suostumuksia voi toimittaa pe 10.12. asti.  

 

3. Toteuta jonkun lahjatoive, vaikka porukalla!  

Eli: Hae kuusenoksalta lahjatoivekortti, hanki lahja ja tuo lahja lahjatoivekortin 

kanssa kuusen juureen. Lahjat tulee toimittaa kunnantalolle ma 13.12. 

mennessä, josta ne toimitetaan saajilleen viikon 50-51 aikana.  



 

Lisäksi: Kerro keräyksestä eteenpäin! 

Mitä useampi ihminen asiasta puhuu, sitä paremmin tieto leviää ja sitä 

enemmän jouluilokin voi levitä.  

 

Ohjeita lahjan antajalle: 

- Tarkistamme kaikki lahjat, joten ethän paketoi lahjaa, vaan toimitat sen lahjapussissa 

tai muussa pussissa kuusen alle. Sujauta lahjan kanssa samaan kassiin myös kuusen 

oksalta hakemasi lahjatoivekortti.  

- Lahjojen on tarkoitus pysyä nimettömänä.  

- Paketit voi toimittaa kunnantalolle ma – pe klo 9-15. 

 

Yhteyshenkilöt 

 Sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen, 040 532 6594, kerttu.vesterinen@enontekio.fi 

 Sosiaalityöntekijä Alisa Koivisto, 040 674 1163, alisa.koivisto@enontekio.fi 

 Ohjaaja Päivi Ikonen, 040 559 6771, paivi.ikonen@enontekio.fi 

 Vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm, 040 559 8367, miia.ahlholm@enontekio.fi 

 Toimistosihteeri Teija Kelottijärvi, 040 834 9465, teija.kelottijarvi@enontekio.fi 

 

 

Keräystä varten kerättyjä tietoja käytetään vain Jouluiloa Kuntalaisille –keräyksen 

toteuttamiseen. Suostumuslomakkeella kerättyjä tietoja säilytetään 1 kk lahjan 

toimittamisen jälkeen, jonka jälkeen kaikki kerätyt tiedot hävitetään asianmukaisesti. 

 

 

Jaetaan jouluiloa ja yllätetään lahjalla!   

 


