PAKKAUSJUHLAOPAS
ALKUVALMISTELUT:
ü   Suunnittele pakkausjuhlasi paikka, päivä, vieraiden määrä ja kenkälaatikkojen keräystavoite.
ü   Kerää tiimi, joka auttaa juhlan järjestämisessä.
ü   Kutsu osallistujia ja anna lista sopivista esineistä, joita voidaan käyttää kenkälaatikkolahjojen
täyttämisessä. Jotkin seurakunnat keräävät esineitä ympäri vuoden, ja siitä varastosta
saattaa riittää esineitä täyttämään täysin pakkausjuhlasi tarpeet.
ü   Pyydä vieraita tuomaan omia valokuvia, jotta voitte laittaa kuvia ja henkilökohtaisia viestejä
kenkälaatikkolahjojen sisälle.
ü   Tilaa OJL-toimistolta riittävä määrä kenkälaatikkoaihioita.
ü   Valmista naposteltavaa tai pyydä osallistujia tuomaan jotakin syötävää nyyttäriperiaatteella.
JUHLAN PYSTYTYS:
ü   Koristele eteinen ja päätila jouluiseksi. Joulumusiikin soittaminen myös kiva vaihtoehto!
ü   Tee nimettyjä alueita, joita ovat kenkälaatikkojen pakkauspiste, kirjeenkirjoituspiste sekä
ruokapöytä.
ü   Valmista täytetavaroiden pöytä siten, että se muistuttaa kokoonpanolinjaa. Saatat tarvita
suuria, tyhjiä säilytyslaatikoita, jotka on nimetty valmiiksi sen mukaan, mihin ihmiset voivat
tuoda erilaisia tavaroita saapuessaan paikalle.
ü   Valmistele alue, johon osallistujat voivat kerääntyä katsomaan OJL:n videota ja rukoilemaan
yhdessä pakattujen kenkälaatikkolahjojen puolesta.
EHDOTUS TAPAHTUMASUUNNITELMAKSI:
ü   Tervehdi osallistujia heidän saapuessaan ja pyydä heitä laittamaan heidän tuomansa
lahjatavarat nimettyihin säilytyslaatikoihin.
ü   Kokoa osallistujat ja aloita yhdessäolonne rukouksella.
ü   Kerro pakkausjuhlan tarkoitus ja valitse sitten video, jonka näytät osallistujille antaaksesi
heille yleiskuvan projektista.
ü   Selitä, miten kenkälaatikko pakataan. Voit myös näyttää ”Näin kokoat oman pakettisi!”
videon.
ü   Anna osallistujille ohjeita kokoonpanolinjalla sekä kirjeen kirjoittamiseen kenkälaatikkoonsa.
Harkitse kokoonpanolinjan aloittamista sillä, että siinä paketoidaan laatikko ja määritellään
ikäryhmä ja sukupuoli valmistettavalle lahjalle.
ü   Kun laatikot on täytetty, ohjaa osallistujat liittämään siihen kirje tai kuva, merkitse onko lahja
pojalle vai tytölle nimilappuun, joka on lahjan ulkopuolella, ja laita kuminauha laatikon
ympärille.
ü   Ennen juhlan päättymistä siunatkaa paketit matkaan ja rukoilkaa lahjan vastaanottavien
lasten puolesta.
ü   Kiitä kaikkia pakkausjuhlaan osallistuneita. Anna mukaan esimerkiksi Bobin tarina –vihko, tai
kirjanmerkki, jossa mukana rukousopas.

KUN JUHLA ON PÄÄTTYNYT:
ü   Vuoden ajankohdasta riippuen mieti, tarvitseeko laatikot varastoida jonnekin tai miten ne
kuljetetaan paikalliseen keräyspisteeseen.

