
  

 

 

Jälleen kerran Pelastusarmeijan padat saapuvat näkyville 
 

Vuosi 2009 oli ensimmäinen joulu, kun Lionsit lähtivät pitämään Pelastusarmeijan patoja.  

Palaute keräyksen järjestämisestä kaikista klubeista on ollut niin hyvää, että he haluavat olla 

mukana myös seuraavina vuosina. Jatkossa keräys mitä ilmeisimmin laajenee edelleen. Tänä 

vuonna C-piirin alueella keräykseen osallistuu 41 klubia. Tämän lisäksi keräykseen osallistuvat 

Lionsit mm. Nokialla, Tampereella, Lempäälässä, Joensuussa, Lahdessa.  

 

Lions-järjestön toteuttamana joulupatakeräyksessä yhdistyy kahden tunnetun ja tunnustetun 

hyväntekeväisyysjärjestön toiminta. Pelastusarmeijan joulupatakeräys on Suomessakin laajalti jo 

tunnettu keräys.  

 

Rahan lisäksi joulupadoille kertyy perinteiseen tapaan myös vaatteita, lelulahjoja ja elintarvikkeita. 

Elintarvikkeita emme suosittele tuotavaksi padoille, mutta ei niitä kielletäkään.  Jos joku haluaa 

tuoda niin mieluummin kuivamuonaa.  Elintarvikkeet jaetaan jo ennen joulua seurakuntien 

diakonian kautta. Toivoimme, että tuodut tavarat ovat ehjiä ja puhtaita. 

 

Patojen aukioloajat näkyvät parhaiten http://map.karttapalvelut.fi/pelastusarmeija_joulu 

 

            Prisman pata 

Rantakatu 5, 

Järvenpää 

Ma-Pe: 16-20 

La: 12-14 

• Citymarketin pata 

Helsingintie 41, 

Järvenpää 

Ma-Pe: 16-20 

La: 12-14 

• Sokos Aalloppi 

Myllytie 1 A, 

Järvenpää 

Ma-Pe: 16-20 

La: 12-14 

• K-Supermarket Pajala 

http://map.karttapalvelut.fi/pelastusarmeija_joulu


Pajalantie 19, 

Järvenpää 

Ma-Pe: 16-20 

La: 12-14 

• K-Supermarket Kellokoski 

Vanha Valtatie 189, 

Kellokoski  

LA 22.12 ja MA 24.12 klo 12.00-18.00  

• K-Citymarket, ala-aula 

Nikonkatu 1, 

Kerava 

Ma-Pe: 17,18,19,20,21.12 klo 16.00-20.00 

• Kauppakeskus Hyrrä  

Autoasemankatu 1, 

Tuusula 

Ma-Pe: 17,18.12 klo 16.00-20.00 

• K-Market aula 

Mahlamäentie 2, 

Nurmijärvi 

La:15.12 klo 11.00-15.00 

 

• Klaukkala K-Citymarket 

Viirintie 9, 

Klaukkala 

La 15.12 klo10-16  

Ma-Ke17-19.12 klo 16-20  

 

• Prisma 

Torikatu 9, 

Hyvinkää 



Ma-Pe: 10-18 

La: 10-18 

• S-Market Loppi  

Yhdystie 3 , 

Loppi 

To-Pe: 21,22.12 klo 15.00-19.00 

 

• K-Market Tervapata 

Heimolantie 2, 

Tervakoski 

To-Pe: 20-21.12 klo 13-18 

La 22.12 klo 9.00-14.00 

 

• Prisman kauppakeskus 

Tapulikuja 6 Forssa 

14-23.12 

arkisin 10-19 la 9-16 

• Kauppakeskus Tuulonen aula  

Tuulosentie 1 

• S Market Turenki 

Harvialantie 5 Turenki 

19-21.12 klo 16.00-20.00 

• Prisma Riihimäki 

17-21.12 

klo 12-20 



Joulupata-varojen 
jakaminen 
Joulupadasta saatavat varat jaetaan ruokana, vaatteina ja lahjakortteina vähäosaisille 

lapsiperheille ja muille vähävaraisille ja syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille 

Pelastusarmeijan toimipisteissä eri puolella Suomea. Varoja käytetään myös erilaisiin 

tukitoimiin kuten leireihin harrastus- ja kerhotoimintaan. Osa varoista jaetaan ennen 

joulua, osa seuraavan vuoden aikana. 

Joulupadalle tuotuja vaatteita sekä jaetaan ihmisille ja myydään kirpputorilla. 

Ihmiset, jotka tarvitsevat vaateapua, voivat saada sosiaalipalvelukeskuksestamme 

vaatelahjakortin, jota vastaan saavat kirpputoreilta ilmaiseksi vaatteita ja muuta 

tarvittavaa. Kaikki uudet sukat, lapaset ja muut kudontatyöt menevät suoraan jakoon 

sosiaalipalvelukeskustemme kautta. 

Pelastusarmeijan avustustyöntekijät ovat joutuneet todistamaan erityisesti 

lapsiperheiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyneen kuluneen vuoden aikana. 

Lisäksi pitkäaikaistyöttömyys on kaventanut tuhansien ihmisten toimeentuloa ja 

johtanut monen kohdalla ennen pitkää myös terveys- ja mielenterveysongelmiin. 

Myös monien vanhusten eläke on pieni eikä riitä päivittäisiin menoihin. Apua todella 

tarvitaan. 

Autamme monia kymmeniätuhansia ihmisiä ympäri vuoden. Suuri osa avustettavista 

on lapsiperheitä, useimmat yhden huoltajan perheitä. Toinen iso ryhmä on 

pieneläkeläiset. Joukossa on myös yhden ja kahden hengen työttömiä talouksia.  

Pata tuottaa vuosittain lähes miljoona hyvän tahdon euroa. Joulupata on tunnetusti 

yksi kustannustehokkaimmista avustusmuodoista. Pelastusarmeijan keräyskulut ovat 

jokaisessa kaupungissa hyvin pienet, sillä suuri osa työstä tehdään talkoovoimin. 

Vuoden 2017 joulupatatuotto oli 930 000 euroa. 

  

 

 

  

 

                             

 

 


