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Tänäkin jouluna Kauneimmat Joulu-
laulut kaikuvat kirkoissa ja kodeissa,  
ostoskeskuksissa ja toreilla. Jos emme
voisikaan entiseen tapaan kokoontua 
yhteen ja nähdä kaikkia rakkaitamme, 
ovat yhteiset kokemukset ja muistot si-
täkin tärkeämpiä. Joululaulujen kautta 
olemme kaikki osa yhteistä juhlaa.

Rauhan ja toivon sanoma rakasta-
vasta Jumalasta on tänä jouluna erityi-
sen merkityksellinen. Kulunut vuosi on 
ollut poikkeuksellinen ja tuonut suuria 
muutoksia jokaisen elämään. 

Koko maailman vallanneesta pan-
demiasta kärsivät eniten kaikkein
heikoimmassa asemassa olevat. Ke-
hitysmaissa liian moni lapsi jää ilman 
tarvitsemaansa ravintoa, puhdasta vet-
tä, hoivaa ja koulutusta. Apua tarvitaan 
nyt enemmän kuin koskaan.

Suomen Lähetysseura on tehnyt yli 
160 vuotta työtä ihmisarvoisen elämän 
ja oikeudenmukaisuuden puolesta. 

Kuva: Hannes Honkanen

Kauneimmat Joululaulut tuovat toivoa

"Lapset eivät itse kykene puo-
lustamaan itseään, vaan ovat 

kaikista heikoimmassa asemas-
sa. Siksi he tarvitsevat meidän 

tukeamme. Tule sinäkin mukaan 
auttamaan maailman lapsia!"

Paula Koivuniemi,  
Kauneimmat Joululaulut 2020 -kampanjan 

virallinen suojelija   
kauneimmatjoululaulut.fi

Sinun tuellasi teemme työtä niiden 
maailman lasten hyväksi, jotka eivät 
muuten saisi apua. Joka vuosi Kauneim-
pien Joululaulujen kautta sadattuhan-
net lapset saavat toivoa paremmasta 
tulevaisuudesta.

Sinäkin voit antaa lahjan,  
joka muuttaa lapsen elämän. 
Kiitos, kun olet mukana!
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