
Jouluavustuksen hakulomake 2022 
Diakoniatyön jouluavustukset on tarkoitettu vähävaraisille Vuosaaren seurakunnan alueella asuville (kirjoilla 
oleville) perheille, pariskunnille ja yksineläville. Avustus on lahjakortti tai maksusitoumus ruokakauppaan. 
Asunnottomia helsinkiläisiä palvelee Hermannin Diakoniatalo Varustamo, Hämeentie 73. 

Hakulomakkeita saa kirkkoherranvirastosta (Vuosaaren kirkko, Satamasaarentie 7)                                    
ma, ti, to klo 10–13 ja ke 15–17. 

Ohje hakemista varten 
Täytä hakemuksen joka kohta huolellisesti.  

Käytä talousselvityksessä tarkkoja lukuja. Laske tulot ja menot yhteen. 

Mikäli saat toimeentulotukea, liitä hakemukseen voimassa oleva toimeentulotukipäätös. 

Vaillinaisesti tai epäselvästi täytettyjä tai allekirjoittamattomia hakemuksia emme valitettavasti voi käsitellä.  

Laita hakemuksesi kirjekuoreen ja kirjoita kuoren päälle Jouluavustushakemus. 

Palauta hakemuksesi viimeistään sunnuntaina 13.11.2022: 

• Postilaatikkoon Vuosaaren kirkolle, Satamasaarentie 7, 00980 Helsinki. 
• Postilaatikkoon seurakuntakeskus Valoon, oven 1 vieressä olevaan valkoiseen postilaatikkoon, 

Kahvikuja 3, 1.krs. 

Lisätietoja ja tarvittaessa apua kaavakkeen täyttämiseen saa diakoniatyöntekijöiltä.  

Jouluavustukset koostuvat eri järjestöjen ja yksityisten ihmisten lahjoituksista, kolehdeista, ja seurakunnan 
diakoniatyön varoista. 

Tiedotamme jouluavustusten käsittelyn etenemisestä somessa Vuosaaren diakonian Facebooksivulla ja 
Instagramissa. 

Jouluavustusten noutokutsut tullaan lähettämään lyhyellä varoitusajalla pääsääntöisesti tekstiviestillä. Mikäli 
aika ei sovi, vastaa kutsuun, ettei aika sovi. Mikäli sinulla on oireita tai olet sairas, pyydä uusi hakuaika. Tule 
noutamaan avustus vasta terveenä tai kirjoita hakijalle valtakirja, jolla valtuutat muun henkilön hakemaan 
jouluavustuksesi. Muistuta että valtakirjalla hakevalla tulee olla oma henkilökortti tai passi mukana 
todistaakseen henkilöllisyytensä. 

Jouluavustusnoudot järjestetään myös tänä vuonna korona-ajan terveysturvallisuutta noudattaen ja tästä 
syystä toivomme, että kaikki hakijat noudattavat mahdollisimman täsmällisesti hakuaikoja, jotta vältämme 
isojen määrien kohtaamisia ja haut toteutuvat jouhevasti. Kiitos jo etukäteen yhteistyöstä. 

Lisätietoja: Tuula Mäkinen, p. 09 2340 6547.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jouluavustushakemus 2022    Saapunut:   __________ 
Vuosaaren seurakunnan diakoniatyö.             Diaarinumero  __________ 

Lahjakortti tai maksusitoumus ruokakauppaan.          Päätös:     __________ 

                       Viesti lähetetty:  __________ 

                       Kirjattu 1)s______2.l________ 

Hakijan tiedot 

Nimi: 

Henkilötunnus: 

Osoite:  

Postinumero: 

Puhelin: 

työssä ☐  työtön ☐  eläkkeellä ☐   opiskelija ☐   muu tilanne, mikä ☐ 

Hakijan avio- tai avopuolison tiedot 

Avio- tai avopuolison nimi: 

Avio- tai avopuolison henkilötunnus: 

työssä ☐  työtön ☐  eläkkeellä ☐   opiskelija ☐   muu tilanne, mikä ☐ 

Kotona asuvien lasten nimet ja iät 

Haen lapsilleni joulupuulahjaa (vain uusille hakijoille) 

kyllä ☐ ei ☐  

Mikäli vanhemmat ovat eronneet ja sopineet yhteishuoltajuudesta, vain toinen vanhemmista voi hakea 
joulupuulahjaa lapsille. 

    

Lapsen 
ikä Lapsen lahjatoive 

lahjan hinta 
(max. 50€) 

kauppa, mistä lahjan voi hankkia  
(ei verkkokauppa) 

        
        
        



Jouluavustuksen hakemisen syy 

 

 

 

Erityistä huomioitavaa 

 

Diakonian asiakkuus 

Olen / olen ollut Vuosaaren seurakunnan diakoniatyön asiakkaana kuluneena vuonna. 

 kyllä ☐   en ☐   

Olen saanut aiemmin jouluna avustusta 

 kyllä ☐   en ☐   , koska________________________________ 

 

Taloustilanteen selvitys: nettotulot kuukaudessa 

tulot / kk hakija puoliso yhteensä 

palkka / eläke    

työttömyyspäiväraha / 
ansiosidonnainen 

   

Toimeentulotuki  

Liitä hakemukseen 
voimassaoleva KELAn 
perustoimeentulotukipäätös 

   

Kotihoidontuki    

Lapsilisät    

Elatustuki / -apu    

Asumistuki    

Muut tulot, esim. 
veronpalautus 

   

Tulot yhteensä   € 



Taloustilanteen selvitys: menot kuukaudessa 

menot / kk hakija puoliso yhteensä 

vuokra / hoitovastike 
(itse maksettava osuus) 

   

koko vuokra    

sähkö / vesi / asunnon 
vakuutusmaksut 

   

lasten päivähoitomaksut    

puhelin, netti, lehdet    

sairauskulut    

elatusmaksut    

ruoka ja hygienia    

muut menot, mitkä:    

    

    

    

menot yhteensä   € 

Lainat, velat ja ulosottomaksut 

menot / kk kuukaudessa yhteensä 

lainat ja velat, erittele € 

ulosottomaksu  € 

 

 

 

  



Toivomus mahdollisen jouluavustuksen noutopaikasta. Perustele. 

☐ Vuosaaren kirkko  ☐  Merirastikappeli ☐  Katukappeli, Columbus  ☐  Valo, Albatross         ☐ koti 

Kirjoita perustelu tähän:  

Pääosa hakijoista tullaan kutsumaan Vuosaaren kirkolle. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan ottamaan 
muun perustellun toiveen / tarpeen huomioon. 

Tietojen rekisteröinti 

Tietonne rekisteröidään Vuosaaren diakoniatyön asiakasrekisteriin. Rekisteriseloste nähtävissä 
diakoniatoimistoissa. 

Allekirjoitus 
 

Hakemuksen puolestani täytti toinen henkilö.   

kyllä ☐, kuka__________________________________     ei ☐ 

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 

Päiväys          Allekirjoitus 
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