
 

Tämä tiedote on tarkoitettu medialle ja on valmis muotoiltavaksi ja julkaistavaksi 
 

Laitalainen Joulu- 27.10-5.12. 2017 – maailman suurimman 

somerolaisen hyväntekeväisyyskampanjan tietoja 
 

Ainutlaatuisen laajan paikallisen hyväntekeväisyyskampanjan tarkoitus on kerätä varoja 

kaikkien somerolaisten voimin somerolaisille vähävaraisille, yksinäisille lähimmäisille ja  

apua tarvitseville lapsiperheille parhaan mahdollisen ja hyvän mielen joulun aikaansaamiseksi.  Keräyksen 

suojelijoina toimivat Johannes ja Raili Koroma. 
 

1. ”Laitalaisen Joulun” tausta 
Anita Hallapelto, Someron vuoden yrittäjä, yksi Suomen iloisin yrittäjä finalisti maankuulun Muotiputiikki 

Helmen omistaja sai ja toteutti yksin idean hyväntekeväisyyskampanjasta jo vuonna 2016. ”Kerätään 

varoja hyväntekeväisyyteen kaikilta ja kaikki jaetaan”.  Yksittäisen tulisielun käynnistämän kampanjan 

tulos ositti aivan selväksi, että somerolaisuuteen kuuluu olennaisena osana lähimmäisistä huomen 

pitäminen – kunhan sille järjestetään kanava toteutua. Tästä sai alkunsa ”Laitalainen Joulu 2017” ajatus.   
 

2. ”Laitalainen Joulu 2017” käynnistys  

Anitan idea oli haastaa koko Somero, yritykset, yhteisöt, järjestöt, puolueet, kaupunki ja kaikki 

somerolaiset yhteisen hyväntekeväisyyskampanjaan mukaan.  Kampanjan keräystulos jaettaisiin 

100%:sesti apua tarvitseville, joten alusta alkaen vapaaehtoispanoksen merkitys oli ratkaiseva.  

Tulos muodostuisi uusien tavaroiden ja palveluiden lahjoituksista ja niiden myynnistä, käytettyjen 

tavaroiden ja vaatteiden keräyksestä, rahalahjoituksista, arpajaisista ja verkko- sekä loppuhuutokaupasta.  

Kampanjan tarinan kerronta käynnistettiin Facebook-sivuilla ja ruvettiin organisoitumaan.  
 

3. Laitalainen Joulu 2017” käynnistys  

Tällaista koko yhden paikkakunnan väen liikekannalle panevaa keräystä ei tällaisenaan ollut missään 

aikaisemmin suoritettu – joten idean käytäntöönpano oli tehtävä oikeiden yhteistyötahojen kanssa: 

• Someron Rotaryklubi r.y. lähti alusta alkaen mukaan hankkeen organisointiin hakien rahaliikenteelle 

kriittisen keräysluvan hakemisessa ajalle 27.10-5.12. 2017 - ja myös jäsentensä lahjoituksin 

• Someron kaupunki mahdollisti tilat, toimintakeskuksen ja sen kalustuksen 

• seurakunnan lähimmäispalvelukeskus Svensson alkoi hoitaa käytetyn tavaran vastaanoton 

• lukuisat yksityiset henkilöt, yritykset, päiväkotien lapset piirustuksineen ja jopa aivan vasta Somerolle 

muuttaneet yksityishenkilöt ilmoittautuivat vapaaehtoisina mukaan toimintaan 

• Mannerheimin lastensuojeluliitto, kaupungin sosiaalitoimi ja seurakunta kanavoivat avun jakamisen 

luottamuksellisesti oikeisiin avustettaviin kohteisiin ja avun tarvitsijoille 

Osallistumistapoja ilmeni heti tarinan alkaessa levitä paljon enemmän kuin osattiin odottaakaan. 

Soppatykki pitopalvelun voimin, savulihat soppaan, kahvitarjoilu myyntipisteeseen koko kampanjan 

ajaksi, hierontapalveluita, rovasti Tauno Roto siunaamassa hanketta avajaispäivänä, keilahalli lahjoitta-

massa osuuden marraskuun ratamaksuistaan jne. Joka päivä uusia yllätyksiä ja osoituksia halusta auttaa. 
 

4. Someron taiteilijat järjestivät haastekampanjan 

Keramiikkataiteilija Pirjo Lautiainen ideoi ja aloitti somerolaiset ja somerolla vaikuttavat taiteilijat ketjuna 

mukaan haastaneen kampanjan. Jo lentävän alun tuloksena on kymmeniä ainutlaatuisia taideteoksia 

huutokaupattavana kampanjan ajan verkossa ja suuressa loppuhuutokaupassa 5.12.  
 

5. ”Laitalaisen Joulun ” tulevaisuus 

Tavoitteena on tehdä keräyksestä perinne, tulokseltaan kasvava ja monipuolistuva ja yhteen hiileen 

puhaltamisen ja toimivan yhteisöllisyyden malli koko 100-vuotiaalle Suomelle. (Tutkijoiden mukaan 

yhteisöllisyys ja toiminta ruohonjuuritasolla lisää myös ihmisen elämän laatua ja jopa pituutta. Siksi täällä 

Someolla eletään yhä vain pidempään toisistamme välittäen.) 
 

6. Lisätietoja  Anita Hallapelto    040 541 6316                     anita.hallapelto@gmail.com 

Juha Wiskari  040 5236460                     juha.wiskari@greatbrains.fi 

Facebook                     https://www.facebook.com/groups/1852414158405582/ 


