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Monta tilaisuutta kirkossa   

Idea Toteutus Kolehti 

Teemoittain jaottelu 

Useampi tilaisuus eri teemalla, esim. klo 14.00 
Lasten kauneimmat joululaulut, 17.00 
Perinteiset joululaulut, 19.00 Uudet joululaulut. 
Ilmoittautumisen yhteydessä voi olla 
mahdollisuus esittää laulutoive 
 
Joka toinen penkkirivi pois käytöstä, lauluvihoilla 
merkitään istuinpaikkoja. 

Kerätään ovilla tai ohjeistetaan sähköiseen 
lahjoittamiseen (nettisivut, mobilepay, 
tekstiviesti) 

Tilaisuuksien ketjuttaminen 

Monta tilaisuutta, joiden kesto on 45 minuuttia. 
Tilaisuuksien välissä tuuletus ja mahdollinen 
siivous. Joululauluvihkoja ei kierrätetä vaan 
kaikki saavat käyttämättömät vihkot. Halukkaille 
on tarjolla maskeja ja penkkeihin on merkitty, 
kuinka monelle ihmiselle/seurueelle penkissä on 
paikkoja. Ovella voisi olla pystykahvit 
odottelijoille.  

Jos kolehti kerätään penkistä, käytetään 
pitkävartisia haaveja ja kerääjillä on maskit. 
Vaihtoehtoisesti kolehti kerätään kirkon ovella. 
Mainitaan sähköisestä kolehdista. 

Ilmoittautumisen järjestäminen 

Ilmoittautumalla varmistetaan paikka 
joululauluissa. Tilaisuuksia ei buukata täyteen 
(jätetään tietty määrä paikkoja myös niille, jotka 
eivät ole ilmoittautuneet). Yksi mahdollinen 
paikka ilmoittautua FB tehty event, tässä 
listassa myös lukuisia muita ideoita esim. 
lippujen jakaminen tai hakeminen, eri ryhmien 
kutsuminen ja ilmoittautumislistat.  

Keräyskohteen esittely ja sähköisen kolehdin 
tiedot voivat olla esillä jo ilmoittautumisen 
yhteydessä. Jos tilaisuuden kolehti kerätään 
penkistä, käytetään pitkävartisia haaveja ja 
kerääjillä on maskit. Vaihtoehtoisesti kolehti 
kerätään kirkon ovella. Mainitaan sähköisestä 
kolehdista. 

Ennakkoliput 

Jaetaan erivärisiä pääsylippuja Kauneimpiin 
joululauluihin kirkkoon, jokaisella värillä on oma 
tilaisuus. Näin pystytään rajoittamaan 
tulijamäärä. Jaetaan kertakäyttömaskit ovella 
kaikille laulajille. 

Jos tilaisuuden kolehti kerätään penkistä, 
käytetään pitkävartisia haaveja ja kerääjillä on 
maskit. Vaihtoehtoisesti kolehti kerätään kirkon 
ovella. Mainitaan sähköisestä kolehdista. 
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Monta tilaisuutta isommalla tekijäporukalla 

Järjestetään useampi tilaisuus ja sitä varten 
pyydetään toteutukseen vapaaehtoisia tai 
käytetään apuna taustanauhoja (esim. 
Kauneimmat Joululaulut -karaoke) 

Kerätään ovilla tai ohjeistetaan sähköiseen 
lahjoittamiseen (nettisivut, mobilepay, 
tekstiviesti) 

Kauneimmat joululaulut kerhoissa, ryhmissä tai 
kylittäin 

Vietetään Kauneimpia Joululauluja jo olemassa 
olevien toimintojen yhteydessä: kerhoissa, 
nuortenilloissa ja piireissä. 
 
Alueittain toteutettu Kauneimmat joululaulut, 
kutsutaan vaan tietyn alueen asukkaat paikalle 
esim. kylittäin. 

Kolehti esimerkiksi tarjoilun 
yhteydessä/sähköinen lahjoittaminen 

Non-stop joululaulut 

Kauneimmat joululaulut nonstoppina kirkossa 
esim. klo 18-21. Ihmiset voivat tulla ja mennä 
oman aikataulunsa mukaan. Kirkossa pöydät 
keräyskohteista. Glögitarjoilu. Kirkossa 
mahdollisuus liikkua. Pois 
työntekijäkeskeisyydestä. Sisälle otetaan 
kerrallaan vain sallittu määrä niin, että turvaväli 
saadaan pidettyä. Voisiko ulkona olla screen, 
jos kaikki eivät mahdu heti kirkkoon? Tai ainakin 
äänentoisto. 

Kerätään ovilla tai ohjeistetaan sähköiseen 
lahjoittamiseen (nettisivut, mobilepay, 
tekstiviesti) 

Porrastetut non-stop joululaulut 

Aikataulua voi myös porrastaa hieman. 
Esimerkiksi yli 70-v ensiksi, perheet klo 14-16, 
muut klo 16-18. Eri ovesta sisään ja ulos. 
Väkimäärän laskeminen sekä sisään ja ulos 
tultaessa. 

Kerätään ovilla tai ohjeistetaan sähköiseen 
lahjoittamiseen (nettisivut, mobilepay, 
tekstiviesti) 

Kauneimmat Joululaulut konsertti 

Kauneimmat joululaulut konsertit kirkoissa (ei 
lauleta vaan kuunnellaan). Lauluvihot jaettaisiin 
silti, jotta kotona voi laulaa, laadukkaasti 
toteutettu. Rajoitetut osallistujamäärät kirkossa, 
useampi tilaisuus, esiintyjien turvaväleistä 
huolehdittava, mahdollisesti paikkojen 
varaaminen etukäteen. 

Kolehti samoin kuin jumalanpalveluksissa on 
ollut koronan aikana, vai myydänkö 
lippuja/käsiohjelmia? 
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Pikalaulut 

Kauneimmat Joululaulut tasatunnein (1/2 h tai 
20 min laulua, 1/2h vaihtoaika) ja 
siirtymävaiheeseen glögitarjoilu (odotellessa, jos 
ei vielä mahdu sisälle, sitten seuraavaan) 
poistuminen ohjatusti 

Kerätään ovilla tai ohjeistetaan sähköiseen 
lahjoittamiseen (nettisivut, mobilepay, 
tekstiviesti) 

Kauneimpien Joululaulujen viikko 

Yhden viikon aikana joka arki-ilta seurakunnan 
kaikissa toimipisteissä esim. klo 17, 18.30 tai jo 
päivällä. Osallistujamäärä rajataan. 
Mahdollisesti ennakkoilmoittautumisia. Tilaisuus 
striimataan. Näin mahdollisimman moni pääsisi 
laulamaan livenä. Jos tila tulee täyteen, voi 
kehottaa tulemaan seuraavana iltana.  

Kerätään ovilla tai ohjeistetaan sähköiseen 
lahjoittamiseen 

Lasten joululauluvaellus kirkolla 

Toteutetaan lastenohjaajien kanssa, erilaisia 
pisteistä (laululeikkejä jne.) Kierretään oman 
perheen/läheisten kanssa, muihin välimatkaa. 
 
Kauneimmat joululaulut -vaellus on hieno idea, 
mutta sitä voisi toteuttaa myös ainakin osittain 
sisätiloissa, jotta myös he, joilla on vaikeuksia 
osallistua ulkona pääsisivät mukaan. Osan 
rasteista voisi pitää ulkona ja osan sisällä kirkon 
eri tiloissa. Mahdollisuuksien mukaan voisi 
laajentaa myös seurakunnan muihin tiloihin, 
jolloin osa rasteista olisi hajautettu eri alueille ja 
esim. lapsiperheet pääsisivät mukaan helposti. 
Pienet ryhmät, jotta turvavälit säilyy, ja 
mielellään ei sekoitettaisi ryhmiä rastien välillä, 
eli perhekunnat yms. aina samassa ryhmässä 

Lippaat, kori, reitin varrella, polun lopussa 
esittely mihin kerätään 

Kauneimmat Joululaulut messu 
Kauneimmat joululaulut messu on kiva malli 
toteuttaa aihetta ja saada ihmisiä kirkkoon 
joulun pyhinäkin. 

Kolehti kuten sen mukaan, mikä on 
tämänhetkinen käytäntö seurakunnassa 

Bändien omat Kauneimmat Joululaulut 
Tilaisuuksia eri musiikkityyleillä (reggea, punk, 
iskelmä) 

Kerätään ovilla tai ohjeistetaan sähköiseen 
lahjoittamiseen (nettisivut, mobilepay, 
tekstiviesti) 
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Joulumyyjäiset 
kuoro/lauluryhmä myy laulut (toivottu listalla 
ohjelmisto) 

Myytyjen laulujen tuotto Kauneimmat 
Joululaulut keräykselle 

Jumalanpalvelusten/hartauksien jälkeen 
Loppiaiskirkossa Kauneimmat Joululaulut 

Tarjotaan halukkaille mahdollisuus jäädä 
laulamaan muutama laulu, kesto noin 15 min. Ei 
siis oteta erikseen uusia ihmisiä tilaisuuteen 
vaan jo mukana olleet voivat jäädä. Pidetään 
tilaisuus riittävän lyhyenä ja turvavälit riittävän 
pitkinä. 

Vihkojen kautta tai tilaisuuden jälkeen ovilla 

   

Ulkona järjestettävät tilaisuudet   

Paikat Toteutus Kolehti 

Urheilukenttä 
säestämässä vaskiyhtye tai bändi, streamaus 
tilaisuudessa 

Lipas/pankkikortti keräys. 
 
Kolehti kännykällä (Mobilepay) 
 
Kolehdin keruu paikallaan olevaan koppaan tai 
kerääjä kulkee korin kanssa. 
 
Vapaaehtoisia keräämään kolehtia lippaaseen 
 
Kolehti esim. portilla 
 
Lippaat, kori, lisäksi ohjeistaa lahjoittamaan 
vihkon ohjeiden mukaan  
 
Maksupääte iZettle mukana 
 
Kolehtipussi kiertämään. 
 
Kun joulupataan kolikko kilahtaa, alkaa 
kuoro/lauluryhmä laulamaan. 

Pihatapahtuma (noin 30min laulaminen) ja 
mahdollisuus laskea/jättää kynttilä kirkon pihaan 
 
Paikkana esim. kirkon pihamaa, pappilan 
pihamaa, srk-talon piha, leirikeskuksen piha, 
kylätalon piha. Kontin tai rekkalavan saa 
melkein mihin vaan. 

 
Musiikki bändi tai lauluryhmä. Musiikki voi tulla 
myös kaiuttimista (esim. Kemissä kirkonkellot 
soitetaan cd:ltä) --> sama äänentoisto. 
Ohjeistetaan laulajia turvaväleistä.  
 
Lisänä voi olla makkaraa grillistä, lämmin mehu, 
glögi, kahvi, soppatykissä joulupuuroa tai muuta 
tarjoilua --> vaatii työntekijöitä/vapaaehtoisia 
toteutukseen 
 
Esilaulukuoro ääni välitetään esimerkiksi ulos 
kaiuttimilla ja ihmiset tulevat laulamaan kirkon 
pihalle.  

Nonstop lauluhetket kirkon pihalla  Saa tulla ja mennä niin kuin ihmisille sopii 

Kahvilan pihalla tai kivassa miljöössä ulkoilma 
joululaulutilaisuus 

Voi olla myös esim. terveysaseman tai kirjaston 
edusta, missä paljon ihmisiä liikkeellä  
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Joululaulukaraoke kirkon pihalla 
Heijastetaan sanat esimerkiksi valkoiseen kirkon 
ulkoseinään 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ks. ideat edellisen sivun listasta 

Kuorot esilaulajana metsässä aukiolla tai 
laavulla, kutsu nokipannukahveille 

otsalamput mukaan illalla 

Toritapahtuma, kauppakatu, kunnantalon piha, 
joulunavaustapahtumat paikkakunnilla 

Valmiit taustat. Lauluryhmä tukena. Pitää 
huomioida, mitkä soittimet ovat "säänkestäviä". 
Vasket kestää ulkoilmaa hyvin.  Äänentoiston 
tarve? 
Ulkona turvavälit ja asian säännöllinen 
muistutus. 

Joulutori Tampereen keskustorilla, johon 
yhdistetty "joululaulumaraton"  

pitkin päivää kauneimpia kirkossa (alkavat 30 
min välein TAI nyt nonstoppina). Toisesta 
ovesta sisään kirkkoon, kaikki toisesta ulos. 

Kauneimmat joululaulut-tilaisuus hautausmailla, 
leirikeskuksessa, seurakuntatalojen ja -kotien 
pihoilla, kirkon pihalla. 

Äänentoisto, pieni kuoro laulamassa. Täytyy olla 
useampi tilaisuus, että ei ruuhkaudu pahasti. 
Pisteitä jossa infoa nimikkoläheteistä ja -
alueista.  
 
Hautausmaalla joululaulujen yhdessä laulamista 
ja kolehti (yhdistetty hartaushetkeen?) 
innostaisi. Siitä voisi tulla jatkuva perinne myös 
tulevina vuosina. Yksinkertainen toteuttaa. Ehkä 
joku pieni esilauluporukka avuksi.  

Ulkotilaisuus esim. keskuskentällä, keskustan 
seimirakennelman luona 

Joulutulet, yhteistyö kaupungin/ yhdistysten/ 
reserviläisten/ kyläläiset kanssa äänentoiston, 
tulien ja muiden järjestelyiden kanssa, lauluja, 
lyhyt hartaus, kuumaa juomaa, musiikki, 
säestys, kuoro tms. nauhalta, säästetään 
kanttorin äänihuuli mehua/glögiä, mahdollisuus 
paistaa tulilla makkaraa 
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(Vaellus) hautausmaalla 
Toiveesta myös käydään esim maksusta tietyllä 
haudalla laulamassa? 

Vaellus, jonka aikana QR-koodilla kauneimmat 
joululaulut  

Laulut äänitetään etukäteen joko srk:n tai 
paikkakunnan kuorolaulajien kanssa/soittajien 
kanssa, Polun varrella pysäkkejä, joilla QR-
koodi, jonka avaamalla laulu alkaa soida. Siihen 
voi halutessaan yhtyä. Tätä voidaan hyödyntää 
oman lähipiirin tai ryhmän kanssa, jolloin 
turvallisuuskysymykset on otettu huomioon. 

QR -koodilla linkki esim. mobilepay 

Kaupunkisuunnistuksen kaltainen 
joululaulusuunnistus 

Rasteille esilauluryhmät, laulut mahdollisesti 
teemoittain esim. kuusen luona Oi kuusipuu, 
joulupuu on rakennettu, hautausmaalla Maa on 
niin kaunis jne.  
Seurakuntatalolta saa kartan, jossa rastipisteet 
merkitty. 

Koriin voi itse laittaa rahat, pankkisiirtona, 
kännykällä 

Kuvasuunnistus 
Ulkoilua reippaampaan ja hitaampaan menoon, 
esim. Kuntopolku. Seimi johonkin kohtaan. 

Jollain paikalla laulun lisäksi muistutus 
kolehdista (mobilepay/tekstiviesti/pankkisiirto) 
 

  
 

Muualla kuin kirkossa järjestettävät 
tilaisuudet 

  

Idea Toteutus Kolehti 

Urheiluhallissa 

Vuokra hyväntekeväisyyshinnalla. 
Yrityskumppaneita mukaan? Mahdollisesti 
kahvitarjoilu. Rajattu osallistujamäärä tilan 
valmiin ohjeistuksen mukaisesti, turvavälit, 
kuulutukset, käsidesit, kasvomaskit, tarpeen 
mukaan etukäteisilmoittautuminen 

Kolehti ovilla ja kuulutuksissa muistutetaan 
sähköisestä lahjoittamisesta (tekstiviesti, 
mobilepay, Kauneimmat Joululaulut-nettisivut) 

Pesäpallostadionilla 
Järjestetään pesäpallostadionilla, lyhyempi 
tilaisuus koska voi olla kylmä. Ulkona on paljon 
tilaa ja mahdollisuus turvaväleihin. 

Sähköinen lahjoittaminen (tekstiviesti, 
mobilepay, nettisivut) 
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Kouluissa 

Koulujen haastaminen Kauneimpiin 
Joululauluihin? Joulujuhlan yhteyteen? Koulujen 
tiloissa ja musiikinopetuksen ja 
kansainvälisyyskasvatuksen yhteydessä. 
Striimausmahdollisuus (vanhempien lupa, että 
lapset näkyvät striimissä) Voidaan toteuttaa 
myös luokka kerrallaan 

Lapset voivat tuoda pienen kolehtirahan tai 
järjestää vaikka pullokeräyksen limsapulloista. 

Kahvila, baari, kauppakeskus, kirjasto 

Muusikoita esiintymässä, useampi jakso 
peräkkäin tai useampi päivä (kaikki halukkaat 
pääsee osallistumaan). Kahviloilla ja baareilla 
on valmiiksi mietityt käytännöt turvaväleihin, 
hygieniaan ja väkimäärään. 
 
Paikallisille kahviloille/kaupoille/ravintoloille 
yhteistyömahdollisuutta Kauneimpiin 
joululauluihin. Mennään jollakin porukalla 
laulamaan ja soittamaan joululauluja ennalta 
sovittuihin paikkoihin tietyksi ajaksi kerrallaan. 
(Pienillä paikkakunnilla voi olla samassa 
kahvilassa useammankin kerran viikossa, 
isommilla paikkakunnilla taas kohteita voi 
vahdeilla). Hyvä mainostus ennalta. Tarpeeksi 
pieni musiointiryhmä, hyvän etäisyyden päässä 
kahvittelijoista/yleisöstä ja hyvä ohjeistus. 
 
Tarkoituksena koota pieni iskuryhmä 
seurakunnan työntekijöistä ja vapaaehtoisista 
muusikoista, jotka vievät kauneimmat joululaulut 
seurakuntalaisten keskuuteen, sinne missä he 
joulun alla eniten liikkuvat. "Iskuryhmä” tekee 
myös tallenteen, jota voidaan levittää mm. 
palvelukoteihin, tai lähettää whatsapp-linkkinä 
seurakuntalaisille, jotka eivät syystä tai toisesta 
pääse osallistumaan KJ-tilaisuuksiin. Iskuryhmä 
kulkee siellä missä koronarajoitteet sallivat. 
Tällä pyritään myös vähentämään "painetta" 

Kolehti ovella tai muistutus sähköisestä 
lahjoittamisesta (tekstiviesti, mobilepay, 
nettivisut, verkkopankki) 
 
Voi antaa käteisenä paikan päällä tai lahjoittaa 
sähköisesti. 
 
Kolehdissa suositaan MobilePay:n kautta 
tehtäviä lahjoituksia 
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perinteisistä tilaisuuksista, joita ei ehkä tänä 
vuonna ainakaan samassa mittakaavassa 
pystytä todennäköisesti järjestämään. 

Joululaulubändi/lauluryhmä keikalle 
kauppakeskuksiin tai yrityksiin 

Muodostetaan bändi/lauluryhmä seurakunnan 
työntekijöistä tai vapaaehtoisista, bändi/ryhmä 
voi käydä yrityksissä tai kauppakeskuksissa 
esittämässä tai laulattamassa joululauluja. 
Muistutetaan turvaväleistä ja muista 
koronakäytänteistä. KJ-vihkoja ei kierrätetä 
 
Paikallisten kauppojen/liikekeskusten edessä 
pieni lauluryhmä/soittimia (triangeli, palikat ... 
kitaran kanssa voi tulla vilu sormiin), lauluvihkon 
voi antaa kuulijoille, käsidesi pöydällä (tuodaan 
pöytä) ja koristellaan pöytä jouluisilla hahmoilla, 
seimi + kolehtirasia. Pitäisi olla katoksen alla tai 
pyytää esim. VPK:lta aputelttaa 
lumi/räntäsateen varalle. 

Osallistujat voivat laittaa kolehdin astiaan tai 
yritykset voivat laittaa lahjoituksen tilille. 
 
Kolehtirasia, josta joku pitää huolta. Glögien ja 
pipareiden myynti 1-2e. 

Pop up -tilaisuus Pop up - tilaisuus kadulla/julkisessa tilassa. Mukana kori, johon voi jättää kolehdin 

Non stop -laulut 

Non stop -laulut/joululaulumaraton sellaisessa 
paikassa, jonka lähettyvillä laulamaan tulijat 
voivat viettää aikaa muutenkin (esim. joulutorilla, 
ostoskeskuksessa, kirkkopuistossa jossa 
muutakin ohjelmaa) Muistuttelu turvaväleistä, 
kasvomaskit tarjolla. 

Kolehtijuonnot puolen tunnin 
välein/tasatunnein. Sähköinen kolehti ja kori, 
johon voi jättää rahaa lähtiessään. 

Teatterissa 

Vaasassa toteutetaan yhteistyössä kaupungin 
teatterin kanssa. Teatterin tiloissa ja teatterin 
henkilökunnan avustuksella. Ei ratkaise 
koronaongelmaa mutta on uusi yhteistyö. 
Erillinen sopimus teatterin kanssa tehty lippujen 
myynnistä. Noudatetaan samoja 
turvallisuusohjeita, kuin teatterin esityksessä 

Lipputulot keräykseen (ehkä osittain teatterille). 
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Joulukahvila: kauppakeskus tai kirjasto 
Joululaulukahvila kauppakeskuksessa. Pöydät 
ja tuolit asetellaan turvallisesti. 

Kori yms ovella, mihin kerätään kolehti, 
kahvilan tuotto Kauneimmat Joululaulut 
keräykselle. 

Flashmob 

Flashmob-tyylinen joululaulutempaus: 2 laulua 
ja siirrytään seuraavaan paikkaan. Hyvät 
etäisyydet ja lauletaan ulkona, ei pyritä 
sisätiloihin 

Hattu eteen kolehdin keräykselle laulun aikana, 
selkeä ständi josta näkee, mikä tämä tilaisuus 
on. 

Lauluvihot koteihin 
Jos ei voi laulaa yhdessä, jaetaan vihkoja ja 
glögiä kauppakeskuksessa ja toivotetaan hyvää 
joulua. 

Kolehti lippaaseen, vihkoissa on ohjeet 
sähköiseen lahjoittamiseen 

Joululaulu-jukeboksi 

Jukeboksi kauppakeskuksessa (isommassa 
kaupungissa) Kanttori tai muutama laulaja 
laulamassa ja ihmiset saavat toivoa laulua esim. 
5€/laulu. Voi laulaa maski päässä, jos niikseen. 
 
Ulkona jukeboksityyppinen toteutus. Laulu- tai 
musiikkiryhmä ovat jonkun vilkkaan paikan 
läheisyydessä (esim. kaupan piha tmv.) ja 
ihmiset voivat ohi kulkiessaan toivoa pientä 
lahjoitusta vasten toivelauluja. Ryhmä esittää 
toivekappaleen. Ryhmät ulkona esim. puolituntia 
kerrallaan. Turvaetäisyys ohimeneviin ihmisiin 

 Keräysastia, johon voi maksaa laulutoiveen tai 
esityksen jälkeen haluamansa kolehdin 

 
Virtuaalisesti järjestettävät tilaisuudet 
(ks. erillinen tiedosto tekijänoikeuksista) 

   

Idea Toteutus Kolehti 

Kauneimmat Joululaulut konsertti 

Striimataan seurakunnan Facebookissa tai 
YouTube-kanavalla. Konsertti voi olla myös 
esimerkiksi Grooveimmat joululaulut! 
 
Voi olla myös taltioitu versio, joka julkaistaan 
joulunajaksi esimerkiksi seurakunnan YouTube-
kanavalla. Seurakunta hankkii oman 
pienmedialuvat tätä tarkoitusta varten.  

Kolehtitiedot on ilmoitettu 
tapahtumamainoksessa ja striimin yhteydess. 
Esiintyjät muistuttavat kolehdin tärkeydestä ja 
lahjoittamismahdollisuuksista. 
 
Mainostetaan Kauneimmat Joululaulut -
keräystä ja lahjoitusvaihtoehtoja 
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Striimatut joululaulut 

Kauneimmat Joululaulut tilaisuus striimataan 
seurakunnan Facebook-sivulla. Tilaisuuden 
mainostuksessa kerrotaan, että Kauneimmat 
Joululaulut -vihkon voi hakea etukäteen 
seurakuntatalolta ja laula lähetyksen mukana. 
Joululauluvihkoja ja kutsuja virtuaalilähetykseen 
voi jakaa myös kauppakeskuksessa tai kysyä 
kouluilta mikäli heidän kauttaan voisi jakaa 
lauluvihkoja koteihin.  
 
Kolme kanttoria srk:ssa kirkossa yhdessä: 
striimaustilaisuus, mahdollisimman jouluiset 
puitteet. Muutamia seurakuntalaisiakin voisi 
ottaa ehkä mukaan saliin.  
 
Voisi tehdä yhteistyössä naapuriseurakuntien 
kanssa. 
 
Kauneimmat Joululaulut tilaisuuksia voi striimata 
useamman tai järjestää yhden, johon satsataan. 
Yhteistyötahoja voi kysyä esimerkiksi 
paikallismedioilta, joilla on parempi osaaminen 
ja kalusto striimausta varten (esim. paikallislehti) 

Kolehdin voi maksaa lippaaseen lauluvihkon 
hakemisen yhteydessä. Sähköisen 
lahjoittamisen tiedot ilmoitetaan sekä 
tapahtuman mainoksessa, että striimauksen 
yhteydessä. 
 
Kolehti striimauksessa: samaan tapaan kuin 
jumalanpalveluksissa. Innostava kolehtipuhe. 

Kauneimmat Joululaulut glögihetki - 
livestriimaus Facebookissa 

Lauletaan yhteislauluja, juodaan glögiä, jutellaan 
Facebookin chatissa yms tähän osallistuisi 
seurakunnasta esimerkiksi lähetyssihteeri, 
kanttori ja lisäksi chatti- ja tekniikkavastaavat. 
Lisäksi joku laulaja tai muu vieras. 

Ohjeet sähköiseen kolehtiin on kerrottu 
tapahtumakuvauksessa. 

Striimaus ulkotiloihin 

Mikäli seurakunnalla tai yhteistyökumppaneilla 
on käytössä ulkokäyttöön soveltuva screen, 
striimattuun yhteislaulutilaisuuteen voi 
kokoontua esimerkiksi kirkon pihaan, torille tai 
järjestää drive in-tilaisuuden, johon osallistutaan 
autoissa. 

Kolehti voidaan kerätä sähköisesti tai 
perinteisesti. 
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Laulava/soiva joulukalenteri 

Laulavan joulukalenterin esityksen voi katsoa 
sekä livenä että striimattuna seurakunnan 
Facebook-sivulla. Joulukalenterissa 
lauluryhmä/bändi/laulaja esittää yhden 
joululaulun sovitussa paikassa. Esityksen ja 
livestriimin ajankohta ilmoitetaan seurakunnan 
nettisivuilla etukäteen. 
 
Soiva joulukalenteri: eri seurakunnat 
toteuttaisivat esim. srk yhtymässä 4 laulua ja ne 
tulisivat yksi päivässä ulos. Paikallismedia / 
maakuntalehti striimaisi nämä ulos, tavoittavuus 
toista luokkaan kuin seurakunnan omilla 
facebook-sivuilla. 
 
Joulukalenteri, jossa jokaista luukkua kohden 
yksi laulu Kauneimmista joululauluista. 
Toteutetaan erilaisilla lauluryhmillä, duettoina 
jne. Videokuvataan ja liitetään nettiin (esim. 
Lukkariin). 
 
Soiva Kauneimmat joululaulut - joulukalenteri. 
Joka ilta jossain tietyssä paikassa lauletaan 1-3 
joululaulua, jotka on etukäteen sovittu kaikkien 
kalenteriin osallistuvien laulattajien kanssa ja 
jotka ilmoitetaan etukäteen. Paikat voi olla joko 
sisä- tai ulkotiloja. Turvavälit ja tilaisuuden kesto 
tärkeä. 

 
Kolehtikohde ja osallistumistavat (mobilepay ja 
tilinumero) ilmoitetaan seurakunnan nettisivuilla 
ja Facebookissa livestriimin yhteydessä.  
 
Livetilaisuudessa laulajilla on hyvä olla mukana 
keräyslipas. 
 
Netissä myös ohjeistus, miten voi lahjoittaa 
kolehdin. 

Haastekampanja somevideoiden tekoon  

Entisten nuorten sävellahjan malliin 
haastekampanja tehdä Kauneimmista 
Joululauluista somevideoita. Ei vaadi 
lähikontaktia. 

Mobiililahjoitus 
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Drive-in 

Drive in tapahtuma - autoista laulaen, hyvät 
äänentoistolaitteet, heitettäisiin kuvia Nepalista 
isolle screenille 
 
Drive in - Kauneimmat joululaulut tai Drop in 
Kauneimmat Joululaulut: kirkossa lauletaan 
muutama laulu, ulkona samana aikana 
tapahtuma menossa, jossa myös lauletaan 

Maksa tähän numeroon välähtäisi kuvien 
välissä 

Kauneimmat Joululaulut -muskari 
Lauletaan ja leikitään joululauluja striimin 
välityksellä. 

Lahjoitustiedot mainoksen ja 
tapahtumakuvauksen yhteydessä. 

Lähetettävä joulutervehdys videopätkänä 

Tilattuun videoon voisi liittää oman 
joulutervehdyksen. Koronaturvallinen. 
 
Paikkakunnan oma laulajakuuluisuus esittää. 
(Huom! Tarkista srk mediapienlupa. Ei 
luultavasti anna mahdollisuutta myydä 
nauhotteita.) 

Lisäksi lähetettävään videoon tietoa 
keräyksestä. Videon tilaaja maksaa 
pankkisiirrolla 20 € (kommentti: tämä ei 
luultavasti ole mahdollista, tarkista luvat). 
Videon tilaajalta voi pyytää vapaaehtoista 
kolehti/mobilepay/tekstiviestilahjoitusta, jos hän 
haluaa sellaisen tehdä. Ei saa olla ehdollinen 
tallenteen käyttämiselle. 

Videotervehdykset kuoroilta 

  
Voi käyttää monipuolisesti. Kohderyhmänä 
myös vanhusten palvelukodit ja 
hyvinvointikeskukset.  

Lahjoitustiedot mainoksen ja tervehdyksen 
yhteydessä. 

Karaoke-striimaus 
Karaoke virtuaalisesti, striimataan lähetys kirkon 
alttarin luota nettiin. (Onko luvat kunnossa 
karaoken stiimaamiseen nettiin?) 

  
Laulutoiveella/-esityksellä pieni hinta, esim. 1 €  
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Karaoke    

Idea Toteutus Kolehti 

Yhteislaulutilaisuus karaoken avulla 

Karaoketaustoja voi käyttää yhteislaulun 
taustana, jolloin voidaan järjestää pieniä 
tilaiuusksia, eikä muusikoita tarvita jokaiseen 
tilaisuuteen. Toteutukseen tarvitaan juontaja ja 
koneenkäyttäjä. 

Kolehtiturvaväleillä, ovilla tai sähköisesti. 
(tekstiviesti, mobilepay, nettisivut, 
verkkopankki) 
 
Laulutoiveella/-esityksellä pieni hinta, esim. 1 € 

Joululaulukaraoke kirkolla 

Kauneimmat joululaulut karaoke srk-salissa, 
jossa audiotekniikka valmiina. Lähetysseurasta 
saa valmiit taustanauhat kohtuullista korvausta 
vastaan (kertamaksulla taustanauhoja voi 
käyttää niin paljon kuin haluaa). Turvavälit ja 
riittävä väljyys huomioiden. Tilaisuuksia voi 
järjestää useammankin, koska 
karaokeisäntänä/-emäntänä voi olla joku muukin 
kuin seurakunnan työntekijä, esim. nuori. 
Tilaisuuksia voi järjestää eri aikoihin eri ikäisille, 
esim. aamukaraoke, päiväkaraoke tai 
karaokeilta.  
Joululaulu karaoke: esilaulajan avulla tai 
konserttimaisesti toteutettuna. Käsidesi ja 
turvavälit. 

Kolehti keräämällä ovilla tai sähköinen 
(tekstiviesti, mobilepay, nettisivut, 
verkkopankki) 

Kahvilakaraoke 
Yhdistetään esiteltyyn Kauneimmat joululaulut -
kahvilaan karaoke 

Kahvilan tuotto ohjataan Kauneimmat 
Joululaulut keräykselle 

Ulkokaraoke 

Joululaulukaraoke kirkon pihalla, heijastetaan 
sanat esimerkiksi valkoiseen kirkon ulkoseinään. 
Karaoketaustanauhoja voidaan käyttää 
muutenkin ulkona järjestettäviin tilaisuuksiin 
livesäestyksen sijaan. 

Kolehdin keruu paikallaan olevaan koppaan tai 
kerääjä kulkee korin kanssa. 
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Nuorten Joululaulukaraoke 
Joululaulukaraoke nuortenleirillä, 
isoskoulutuksessa tai nuortenillassa 

Samalla voidaan kertoa muutenkin Suomen 
Lähetysseuran työstä ulkomailla. Sähköinen 
kolehti ja kolehti ovella. (tekstiviesti, mobilepay, 
nettisivut, verkkopankki) 

Karaoke vanhainkodissa 

Karaokenauhoja voi tarjota lainaan 
vanhainkotiin, sillä lauluryhmien ja ulkopuolisten 
(seurakunnan työntekijöiden) vierailu voi olla 
hankalaa korona-aikana. 

  

   

Muita ideoita   

Idea Toteutus Kolehti 

Joululaulupuhelut 

Kevään korona sulku aikana toiminut iltavirsi 
puhelinsoitto yksinäisille vanhuksille voisi jatkua 
joululauluin. Diakoniatyöntekijälle voi 
ilmoittautua, joka kerää listan keille soitetaan, ja 
samalla vastaanottaa joko käteisen, tai esim. 
mobilepay maksun. Tähän kuorolaisia ja muita 
muusikoita vapaaehtoiseksi. 

Käteinen tai sähköinen lahjoitus (tekstiviesti, 
mobilepay, nettisivut, verkkopankki) 

Joululaulut televisiossa 

Samalla tavalla suorassa lähetyksessä kuin 
Nenäpäivä. Osallistutaan omalta kotisohvalta. 
Huom! Tämän mahdollisuutta selvitetään 
parhaillaan Lähetysseuran toimesta. 

Kolehtiin osallistutaan ohjeistuksen mukaan 
tekstarilla/mobilepaylla 

Joulukuvaelma joululauluvaelluksena 

Yhdistetään joulukuvaelma 
joululauluvaellukseen: kierretään katsomassa 
kohtauksia jouluevankeliumista. Kohtauksiin 
liittyisi (yksi) yhteislaulu(a). 

Pieni tai vapaaehtoinen ”pääsymaksu”, 
kolehtikori lopussa (kuvaelman henkilö voisi 
kiertää korin kanssa) 

Joululaulupäivä 15.12. 

Pop up tapahtumapäivä, jona innostetaan 
ihmisiä toteuttamaan itse tilaisuuksia ja 
tempauksia. Tapahtumien ajoittaminen samalle 
päivälle lisää näkyvyyttä. Jaetaan somessa 
tunnisteilla #lupalaulaa #lauluniloakaikille 
#kauneimmatjoululaulut 

Sähköinen lahjoittaminen (tekstiviesti, 
mobilepay 
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Kauneimmat Joululaulut kodeissa 

Kannustetaan koteja pitämään omia 
joululauluhetkiä (päiväkerhoissa yms. jaetaan 
Kauneimmat Joululaulut-vihkoja koteihin). 
Seurakunnan Facebook-sivulle luodaan kysely, 
jossa perheet pääsevät kertomaan, mikä on 
heidän suosikkijoululaulunsa. Seurakunnan 
viestinnässä Kauneimmat Joululaulut olisi tietyn 
viikon seurakunnan "meidän juttuna" eli asiaa 
pidettäisiin vahvasti esillä.  

Ohjeet tekstari ja mobilepay-kolehtiin ja linkki 
lahjoitussivulle 

Joululaulurastit 
Tehdään ulos erilaisia reittejä, joissa on 
jokaisessa esimerkiksi viisi joululaulua. Rastiin 
voi liittyä laulun lisäksi jokin tehtävä.  

Tapahtumaan voidaan yhdistää 
makkaranpaistoa tai tarjoilua, joilla katetaan 
kulut ja kerätään rahaa Kauneimmat 
Joululaulut keräykselle. 

Laulava joulukortti 

Laulut lauletaan ovensuussa. Kortin 
tilaushinnoiksi ehdotettu webinaareissa esim. 
8e, 10e ja 20e. Koronaturvallisuus huomioiden 
pleksisuojamaskit ja turvavälit. Hyviä 
kokemuksia jo esim. Raumalta. 

Mobilepaylla tai korikeräyksellä kolehti. 
Joulukortin voi lähettää ovelle, maksu 
mobilepaylla Kauneimmille Joululaulujen 
kolehtiin. 

Lauluryhmä vanhusten luo 

 
lauluryhmä tekee joululauluvaelluksen ja käy 
tervehtimässä vanhuksia (sama toteutettu srk jo 
aiempina vuosina) 
 

 

Lyhtyvaellus tai pyhiinvaellus 

Joululaulureitti on merkitty lyhdyin. Lyhdyistä 
voidaan myös rajata ulkotiloihin "kirkkotila" 
lauluhetkeä varten. 
 
Pyhiinvaellus laulaen kaupungin kaduilla.  

 Pieni tai vapaaehtoinen ”pääsymaksu”, 
kolehtikori lopussa (kuvaelman henkilö voisi 
kiertää korin kanssa) 

 


