


Maailman lasten
oikeudet eivät toteudu

edes jouluna.
Kehitysmaissa liian
moni lapsi jää ilman

tarvitsemaansa hoitoa,
ravintoa, koulutusta ja

turvaa.



Suomen Lähetysseura tekee
pitkäjänteistä työtä

oikeudenmukaisuuden ja
inhimillisen maailman puolesta. 

 

Kutsumme suomalaiset
kirkkoihin laulamaan joululauluja
ja antamaan samalla lahjoituksen

kaikkein heikoimmassa
asemassa oleville lapsille.



Tuemme erityisesti
orpoja, tyttöjä,

vammaisia, syrjittyihin
vähemmistöihin kuuluvia

ja äärimmäisessä
köyhyydessä eläviä lapsia

yli 20 maassa.



LAULA
LAPSELLE
PAREMPI
TULEVAISUUS.



NÄIN VOIT AUTTAA:
 

 

 

numeroon 61408
 

Anna lahjasi kolehtihaaviin.

Tekstaa JOULU15 numeroon 16155 (arvo 15€)

Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä 

Lahjoita verkossa: kauneimmatjoululaulut.�

Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2016/517, voimassa 1.1.2017-
31.12.2019, myönnetty 22.9.2016, Poliisihallitus. Ahvenanmaa ÅLR

2018/7388, voimassa 2019, myönnetty 6.9.2018 Ahvenanmaan
maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään vuosien 2019-2021

aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.



10 €
SYNTYMÄTODISTUS

LAPSELLE



20 €
KOULUKIRJAT

VUODEKSI



50 €
PÄIVÄKOTIPAIKKA LAPSIRYHMÄLLE

KUUKAUDEKSI



ANGOLA
Tuemme Angolassa äärimmäisessä köyhyydessä elävien lasten mahdollisuuksia ja hyvinvointia yhdessä
kumppanikirkkomme kanssa.

Esimerkkejä työstämme:
 

 

 

 

 

Hankimme syrjäytymisvaarassa oleville lapsille henkilöllisyyspaperit.

Vähennämme lapsikuolleisuutta parantamalla perheiden elinolosuhteita ja elämänlaatua.

Turvaamme päiväkotilapsille terveydenhoidon, ruoan ja hoivaa muuten vaikeissa olosuhteissa.

Tuemme lasten kouluunpääsyä ja koulunkäyntiä. Parannamme myös perheiden luku- ja kirjoitustaitoa.

Järjestämme akuuttia terveydenhoitoa ja ennaltaehkäisevää terveystyötä.



125 
slummien lasta pääsi

päiväkotiin ja 

47 
tyttöä sai paikan

orpokodista
Angolassa vuonna

2018.



Tuemme Tansanian kaikkein köyhimmillä alueilla kokonaisia kyliä metsienkasvatuksella sekä viljely- ja
ympäristökoulutuksella yhdessä kumppanijärjestömme kanssa.

Esimerkkejä työstämme:
 

 

 

 

Tuemme kestävää kehitystä lasten ja aikuisten ympäristökasvatuksella.

Parannamme viljely- ja metsänkasvatuskoulutuksella elinolosuhteita ja toimeentuloa.

Kehitämme kylien katastro�valmiuksia.

Koulutamme paikallisjohtajia ympäristövastuusta ja yhteisön velvollisuuksista.

TANSANIA



27 598
perheenjäsentä

hyötyi ruokaturvaa
ja tuottavuutta

vahvistavasta työstä.



NEPAL
Tuemme Nepalissa äärimmäisessä köyhyydessä eläviä lapsia perheineen yhdessä kumppanijärjestömme
kanssa.

Esimerkkejä työstämme:
 

 

 

 

Parannamme syrjittyjen vähemmistöjen mahdollisuuksia terveyteen, ravintoon ja puhtaaseen
ympäristöön.

Hoidamme ja ennaltaehkäisemme lasten aliravitsemusta ja huonoon hygieniaan liittyviä tauteja.

Kohennamme terveydentilaa ja ruokaturvaa parantamalla vedensaantia ja sanitaatiota.

Kehitämme kastelujärjestelmiä ilmastonmuutoksesta johtuvan kuivuuden hillitsemiseksi.



156
kummilasta pääsi kouluun

Nepalissa vuonna 2018.



"Ihmiset tarvitsevat iloa ja toivoa, niin
täällä kuin maailmallakin.

Kauneimpien Joululaulujen
välityksellä voimme antaa niitä toinen

toisillemme."

Katri Helena, Kauneimmat Joululaulut 2019
kampanjan virallinen suojelija.

www.kauneimmatjoululaulut.�



KAUNEIMMAT JOULULAULUT
SOIVAT MAAILMAN LAPSILLE.

TARKISTA TAPAHTUMAKALENTERI 
JA TULE MUKAAN:

 

KAUNEIMMATJOULULAULUT.FI



SUOMEN LÄHETYSSEURA
TOIVO. YHTEISTYÖ. MUUTOS.


