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Kun lahjat on metsästetty
helposti netistä, ehditään
yhdessä kokata ja katsoa
Lumiukkoa.
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Lumiukko-elokuva 24.12. Tv2.

mantelimassa- vai hillopullan?

kauneushoitoloihin.

jouluaattona
eettiset lahjat elävät perinteisesti kulta-aikaansa
jou- varaan aikaa Lumiukko-elokuvan katsomiseen.

Koonnut toimitus, kuvat Piia Arnould

Huikaisevan
luna, mutta eihän sen tarvitse niin olla. Kun
seuraavan kaunis
kerran Walking in the air -laulu saa aikaan kylmiä
väreitä.
TV2
kello
11.33.
hankit lahjoja tai vaatteita, käy nettiostoksilla esimerkiksi Kirkon Yhteisvastuukeräyksen, Uniceﬁn tai Suomen Amnestyn
miikka järvisen ja Maija Kosken Apukokin keittokirja kannusverkkokaupoissa.
ehdoton retkikaveri! WSOY:n Oppi- ja ilo -sarjan puuhataa laittamaan ruokaa yhdessä lasten kanssa, mutta mikä parasta,
norah jonesautossa,
on joidenkin
mielestä unettava,
muttamyös
kaikkien
kortit viihdyttävät pientä joulumatkalaista
lentokotekijät ovat
miettineet ja testanneet, miten se onnistuisi käylevyjen
ei
tarvitsekaan
herättää
suuria
tunteita.
Kiireessä
huoneessa tai junassa. Lystihetken kortteihin saa esimerkiksi suuntännössä mahdollisimman
järkevästi. Kirjan resepteissä työvaimaa kaipaavansa
musiikkia,
joka
puhuttelee
tarvittaessa,
muttaniihin,
ei
nitella oman postimerkin ja piirtää
lahjatoiveensa
paketin
sisään.
heet
on värikoodattu
jotka aikuinen tekee, niihin jotka apuvaadi kuulijaltaan
aktiivista osallistumista.
Mukana poispyyhittävä tussi.väen
n. 12vängällä
e, tavaratalot
ja kirjakaupat.
kokki eli lapsi tekee ja niihin, jotka tehdään yhdessä. Kustannusosakeyhtiö Moreeni, 32 e.
boppy-imetystyyny on valittu seitsemän
kertaa Yhdysvaltain
jotain kotimaista olisi kiva
ostaa, ja olisi sen hyvä olla ekoasuosituimmaksi vauvatuotteeksi, ja nyt Amo tuo sen Suomeen.
Osta seuraava lahja eettisestä
kaunis ja inspiroiva! Finland Family Style esittelee kodikasta
kin ja eettisesti tuotettua... Jos joululahjat ovat vielä mietinnässä,
Hinta noin 59 e.
nettikaupasta: saat ja teet hyvän
ja rentoa retroilua lapsiperheiden kodeissa. Marimekon, Arabian
ota avuksi sivu www.suomalainenjoulu.ﬁ. Sieltä löytyy lahjakone,
mielen. Amnesty
Internationalin
rasvapurnukka
onsaajan
ihon pelastus
talvena. Käy hyök- lisäksi kodeissa on aimo annos kekseliäija klassikkohuonekalujen
joka
antaa vinkkejä Suomessa
tuotetuista lahjoista
suku- kylmänä
lasten Monkey-paita
kaukäykseen
kipeitäLahjakoneesta
haljenneita kantapäitä
ja syyttä.
kuivuudesta
pistelevää
Kirja on
sidottu pokkariksi ja japanilaiseen tyyliin hienostupuolenreilun
ja kiinnostuksen
kohteiden
mukaan.
pääpan puuvillaa, 19
postikulut.
nahkaa vastaan.
Mikä
mukavuus
pehmoinen
iho onkaan!
neesti
viimeistelty. Hyvä myös lahjaksi, Hobbooks, 23 e.
seee +suoraan
nettikauppaan ostamaan
tuotteet.
Tarjolla
on paitsi

18

kaksplus.fi

Rasvan
läträäminen
kannattaa:
pehmeässä ja
tuoksuvassa
ihossa olo on
melkein kuin
kesällä.

Koonnut toimitus. Kuvat Pekka Holmström, Kristiina Kurronen, Suvi Laine ja TV2.

tavaraa myös lahjakortteja esimerkiksi kodinhoitopalveluihin ja
parasta talvessa on laskiaispulla. Mutta
kumman valitset:

