
       JOULUN LAPSI 

 
 
On jälleen Joulun Lapsi - kampanjan aika! 
Tänäkin vuonna kerätään kenkälaatikkolahjoja 
etupäässä Romaniaan ja Moldovaan. Laatikot 
viedään suomalaisten toimesta perille saakka. 
Useimmat lahjat viedään hökkelikyliin. Talot 
koostuvat pellinpalasista ja usein maalattiaisista 
huoneista ilman vettä tai kunnollista lämmitystä. 
Näissä oloissa lukemattomat lapset kuolevat 
sairauksiin ja kylmyyteen. Kenkälaatikkolahja on 
usein lapsen ensimmäinen lahja.  

Kenkälaatikon tai Tapiolan kirkolta haetun laatikkoaihion voi täyttää itse tai 
vaikkapa yhdessä lapsen, kummilapsen tai lapsenlapsen kanssa. Se on hauska ja 
käytännöllinen tapa opettaa auttamista! 

Virtuaalipaketti: Jos oman paketin kokoamiseen ei ole aikaa, netissä voi tehdä 
virtuaalipaketin, osoitteessa www.joulunlapsi.fi. Osa lahjoituksesta käytetään 
paketin sisältöön, osa kampanjan yleiskuluihin.  Netissä on myös kampanjan 
lisätietoa ja videoita aiempien vuosien jaoista.  

Voit myös osallistua esim. lahjoittamalla jotakin tuotetta: pipoja, sukkia, lapasia, 
työpaikan vanhoiksi jääneitä markkinointituotteita, jotka sopivat paketteihin jne. Jos 
sinulla on yhteyksiä lasten jalkineita, vaatteita jne. myyviin tahoihin, uutta 
vaatetavaraa toimitetaan pakettien kanssa samoissa rekoissa. Romania kieltää 
käytetyn avustustavaran tuonnin. 

 

Näin kokoat oman pakettisi: 

 
Hae kenkälaatikkoaihio kirkolta tai täytä tyhjä kenkälaatikko (noin 32 x 18 x 11 cm), 
jonka voit päällystää halutessasi joulupaperilla tai kauniilla paperilla.  

Valitse, teetkö lahjan tytölle vai pojalle sekä jokin seuraavista ikäryhmistä: 

Ikä  Paidan koko   Jalkaterän pituus  

 4 vuotta  104-110 cm 14-16 cm 

 9 vuotta  134-140 cm 22-23 cm 

 14 vuotta   164-170 cm 23-25 cm 

https://webmail.ya.elisa.fi/owa/redir.aspx?C=6eb4dc7c1c01422ab293bf2ceefcdf7c&URL=http%3a%2f%2fwww.joulunlapsi.fi


Täytä laatikko käyttäen apunasi ohessa olevaa listaa. Pakkaa laatikko täyteen.  

Alleviivattuina tuotteita, jotka ovat erityisen toivottavia paketteihin, mikäli vain tilaa 
riittää (koulutarvikkeet lähinnä 9 - 14 v.). 

Vaatteet: lämmintä: poolo- tai pitkähihainen paita, pitkikset, pyjama, pipo, käsineet, 
(villa-)sukat, sukkahousut, yms. 

Lelu: esim. pikku pehmolelu, leikkiauto, nukke, pallo, huuliharppu, jojo, hyppynaru. 

Hygieniatuotteet: hammasharja (ostopakkauksessa), palasaippua, hiusharja tai –
kampa 

Koulutarvikkeet (5-14v.): penaali, lyijykyniä, kumi, teroitin, kirjoitusvihko (miel. n. 
A5), puu- tai crayon-värikynät (ei tussikyniä), värityskirja, kiiltokuvia, tarroja, 
auringonvalolla toimiva laskin. 

Muuta: ilman paristoja toimiva taskulamppu, metrimitta jne.  
 
Älä laita laatikkoon: rahaa, ruokatarvikkeita, hammastahnaa tai karkkia, kynttilöitä, 
lasitavaraa, nestemäistä saippuaa tai shampoota, saksia, sotaleluja tai pelikortteja, 
käytettyä tavaraa tai vaatetta.  

Voit kirjoittaa joulukortin mukaan ja siihen joulutoivotuksesi romaniaksi               
Craciun Fericit tai englanniksi Merry Christmas.  

Voit myös lisätä kuvan itsestäsi tai perheestäsi ja rukoilla lapsen puolesta, joka 
vastaanottaa lahjasi! 
 
 Sulje valmis laatikko narulla tai kuminauhalla, älä teippaa. Merkitse paketin päälle 
ikäryhmä ja tyttö/ tai poika.  
 

Toimita pakettisi Tapiolan kirkolle viimeistään su 24.11.  

Joulun Lapsi kiittää! 

 

  
 

  

 


