
Hyvä Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden järjestäjä,
Pian on taas aika laulaa Kauneimpia Joululauluja! Suomen Lähetysseura viettää tänä vuonna  
160-vuotisjuhlavuotta, joka huipentuu Kauneimpiin Joululauluihin. Kiitos, että olet jälleen  
mukana järjestämässä koko kansan rakastamaa yhteislaulutilaisuutta.

Lisääthän ystävällisesti laulutilaisuudet verkkosivuille www.kauneimmatjoululaulut.fi,  
jotta mahdollisimman moni löytää paikalle.

Kauneimmat Joululaulut tuovat toivoa
Joka vuosi kirkot täyttyvät ihmisistä, jotka kokoontuvat yhteen laulamaan joulun sanoman 
äärelle. Ihmiset haluavat myös välittää toivoa ja hyvää mieltä lahjoittamalla samalla maailman 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille. Kehitysmaissa liian moni lapsi jää ilman tar-
vitsemaansa ravintoa, puhdasta vettä, hoivaa ja koulutusta. Erityisesti vammaiset lapset, orvot, 
äärimmäisessä köyhyydessä elävät ja vähemmistöryhmien lapset ovat kaikkein haavoittuvim-
massa asemassa ja tarvitsevat tukea.

Tehdään yhdessä hyvää
Yhteislaulutilaisuuksissa kerättävillä kolehdeilla tuetaan Suomen Lähetysseuran ulkomaan-
työtä. Erityisenä kohteena on lasten syrjäytymisen vastainen työ yli 20 maassa. Teemme työtä 
uskontoon, kieleen tai etnisyyteen katsomatta, jotta jokaisella lapsella olisi toivoa ja mahdolli-
suus parempaan tulevaisuuteen. 

Kauneimmat Joululaulut -keräyksen avulla teemme työtä köyhyyden poistamiseksi sekä ihmis- 
arvoisen elämän ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Parannamme kehitysmaiden äitiysterveyttä 
ja lasten mahdollisuuksia ravintoon, puhtaaseen juomaveteen, turvaan ja koulutukseen. Edis-
tämme vammaisten lasten erityisopetusta ja heidän oikeuksiensa toteutumista. Kehitämme 
myös selviytymiskeinoja ilmastonmuutoksessa. 

Kauneimmissa Joululauluissa kerätyt varat käytetään vuosien 2019–2021 aikana. Seurakunnat 
voivat kohdentaa kolehdin joko Suomen Lähetysseuran joulukeräykselle lasten hyväksi tai 
oman palvelusopimuksensa kohteelle.

Kolehti
Laulutilaisuuksissa kerätyt kolehdit tilitetään 15.1.2020 mennessä Suomen Lähetysseuran 
tilille Danske Bank IBAN: FI25 8000 1600 0607 10

Seurakunnat käyttävät tilittäessä seurakuntakohtaista viitenumeroa, joka löytyy osoitteesta  
www.seurakuntapalvelut.fi

Huomioithan tilittäessäsi, että Kauneimmat Joululaulut -yhteislaulutilaisuuden kolehdille,  
Kauneimmat Joululaulut -messun kolehdille ja palvelusopimukselle on kullekin omat viitteensä.

Muut yhteisöt mainitsevat tilityksen yhteydessä viestin JOULU19.



Kerrothan laulutilaisuuksissa selkeästi kolehdista ja sen kohteesta. Myös laulutilaisuuksien 
ennakkomainonnassa on hyvä mainita keräyksestä ja sen kohteesta. Tämän kirjeen mukana  
on kolehtipuhe, jota voit käyttää hyödyksi tilaisuuden suunnittelussa.

Käteisen käyttö on viime vuosien aikana vähentynyt merkittävästi, mutta halu lahjoittaa ei.  
Siksi tarjoamme ihmisille mahdollisuuden osallistua kolehtiin ja keräykseen myös helposti  
kännykällä. Kerrothan mahdollisuudesta myös laulutilaisuudessa. Lauluvihon takakannessa  
on oheiset ohjeet sekä tekstiviestilahjoitukseen että mobiilimaksuun. 

Lahjoita tekstiviestillä: lähetä viesti JOULU10, JOULU15, JOULU20 tai JOULU40  
numeroon 16155 (arvo 10€, 15€, 20€, 40€)

Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä numeroon 61408.

Lauluvihot
Toimitamme vihot Suomen ev.lut.seurakunnille ilmaiseksi. Huomioithan, että vihko  
on tarkoitettu kotiinvietäväksi, eikä niitä tarvitse kerätä pois tilaisuuden jälkeen.  
Tarvittaessa voit tilata vihkoja lisää asiakaspalvelustamme Suomen Lähetysseurasta  
kauneimmatjoululaulut@suomenlahetysseura.fi.

Kotimaisten seurakuntien tilaukset ovat lähtökohtaisesti jatkuvia. Tarvittaessa voitte päivittää 
seurakuntanne tilausmäärät ensi vuodelle jo nyt osoitteessa www.kauneimmatjoululaulut.fi

Materiaalit
Kampanjasivuilta www.kauneimmatjoululaulut.fi löydät muun muassa seuraavat tilaisuuden 
järjestämistä helpottavat materiaalit:

• tapahtumahaku eri paikkakuntien Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksista
• juontajan ohjeet
• kolehtipuhe
• Kauneimpien Joululaulujen logot, taustakuvat ja muu materiaali
• tapahtumajuliste sähköisessä muodossa
• Kuvaesitys keräyskohteesta
• Kauneimmat Joululaulut -messun materiaalit
• Vuoden Kaunein Joululaulu -äänestys ja paljon muuta – tervetuloa tutustumaan tarjontaan!

Sydämellinen kiitos, että sinä ja seurakuntasi olette mukana tekemässä 
hyvää ja tuomassa kanssamme toivoa!

Siunattua joulun aikaa toivottaen,
Suomen Lähetysseura
kauneimmatjoululaulut@suomenlahetysseura.fi  
puh. 020 7127 256


