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Leikkimaassa Lahdessa 22.11.2020 klo 9:00-10:30.  

 

   

 

Mukana oli 19 lasta vanhemman tai vanhempien kanssa, 
joten osanottajia oli yhteensä 43. 

Leo’s Leikkimaa on Pohjoismaiden suurin leikkimaaketju, 
johon kuuluu tällä hetkellä 48 leikkimaata (26 Ruotsissa, 9 
Norjassa, 5 Tanskassa, 7 Suomessa ja Saksassa 1). 
Vuodesta 2006 alkaen ovat perustaneet perheille 
tapaamispaikkoja, joissa keskitytään leikkimiseen ja 
liikkumiseen. Täällä on paljon kaikkea kivaa – täällä on 
tuhansia neliömetrejä tilaa leikkiä ja seikkailla. Voi pitää 
hauskaa tiikeriliukumäessä, hurjaliu’ussa tai 
rengasliukumäessä ja peuhata muilla leikkialueilla! Löytyy 
myös minimaailma pienemmille. 



Tilaisuutemme alkoi sisääntulon jälkeen tilassa, jossa 
”tapahtuman isäntä” puheenjohtajamme Sari otti perheet 
vastaan, toivottaen heidät tervetulleiksi. Lapset saivat 
samalla rannekkeensa huvipuistoon. Meillä oli oma rajattu 
tila ravintolasta, johon odotettiin joulupukin saapuvan n. 
10:30, kunhan keskusradiosta alkaisi kuulua tunnuslaulu 
joulupukin saapumisesta. 

 

  

Tarjoilua oli järjestetty, kahvia, mehua, joulutorttuja ja 
pipareita. Eipä aikaa, kun itse joulupukki saapui luoksemme. 
Joulupukki istahti hänelle varattuun tuoliin, lahjasäkit 
vierellään. Lapset noutivat kukin omalla vuorollaan pukilta 
lahjapussin. Muutamat lapset juttelivat pukin kanssa ja 
kysymyksiäkin sateli – eräs lapsi kysyi, ”onko sinulla ollut 
koronaa”? Pukki kertoi, että ”ei ole ollut, eikä Korvatunturilla 
ole koronaa näkynytkään.” Lauloimme joulupukille: Joulupuu 
on rakennettu hänen saapuessa… ja pukin lähtiessä 
Joulupukki, joulupukki valkoparta vanha ukkii… 



  

 

Paikalla olevilla hallituksen jäsenillä oli tilaisuus jutella 
jäsentemme kanssa yhdistyksestä ja tapahtumista, myös 
loma-asunnostamme Kuukkelista – sehän on vain 
jäsentemme ja heidän perheittensä käytössä, monet 
jäsenistämme eivät ole siellä lomailleet. Kuukkelihan 
sijaitsee Vuosselissa, rauhaisessa paikassa, jossa on hyvä 
ladata akkuja – asunnot ovat varustettu kaikilla 
mukavuuksilla. Nyt on ensi vuoden mökkihaku käynnissä, 
niin ottakaa Kuukkeli mukaan tehdessänne ensi vuoden 
lomasuunnitelmia! Joululahjansa saatua, lapset olivatkin 
vapaat lähtemään taas jatkamaan leikkejään leikkipuistoon. 
Katsellessa lapsia leikkipuistossa, näki kyllä, että heillä oli 
hauskaa ja vauhti päällä koko ajan, olimme onnistuneet 
pikkujoulupaikan valinnassa. Tätä todistaa myös se, kun 
haastattelin muutamia vanhempia, he kehuivat: lapset saivat 
nähdä joulupukin, saivat lahjapaketin ja ennen kaikkea 
saivat mennä leikkipuistoon, josta jokaiselle löytyi varmasti, 
se paras paikka leikkiä! Kiitokset Sarille ja yhdistyksemme 
hallitukselle tästä mainiosta pikkujoulusta ja 



tapahtumavastaavalle Sepolle, joka hoiti lasten pikkujoululle 
sopivan pitopaikan. Meillä kaikilla oli niin mukavaa – ihana 
aamupäivä. 

 

  

  

 

T. Marko 


