
Viisi vinkkiä juontajalle



Kauneimmat  Joululaulut järjestetään tänä
vuonna jo 48. kerran. 

Se on Suomen suurin musiikkitapahtuma,
vuosittain noin miljoona suomalaista

kokoontuu laulamaan ja tekemään hyvää.

 Ja tänä poikkeuksellisenakin vuonna, sillä
on edelleen paikkansa ihmisten sydämissä.



Kauneimmat Joululaulut on myös yksi
Suomen suurimmista

hyväntekeväisyystapahtumista. 
 

Kutsumme suomalaiset vauvasta  vaariin
laulamaan joululauluja ja antamaan

samalla joululahjansa kaikkein
heikoimmassa asemassa oleville lapsille.



"Lapset eivät itse kykene
puolustamaan itseään, vaan ovat
kaikista heikoimmassa asemassa.

Siksi he tarvitsevat meidän
tukeamme. Tule sinäkin mukaan

auttamaan maailman lapsia!"

Paula Koivuniemi 
Kauneimmat Joululaulut 2020 -kampanjan 

virallinen suojelija.

www.kauneimmatjoululaulut.fi



"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.fi



Viisi vinkkiä tilaisuuden
juontajalle



1) Juontaja luo
tilaisuuden tunnelman

Juontajana sinulla on tärkeä tehtävä tilaisuuden
tunnelmanluojana. 

Kuljetat osallistujat laulujen  ja  tarinoiden läpi ja samalla
luot uuden yhteisen joulumuiston.

Ole rohkeasti oma itsesi!



2) Tutustu materiaaleihin
Kauneimmat Joululaulut soivat maailman lapsille. Tutustu

keräyskohteeseen, jotta  voit tuoda sen luonnolliseksi osaksi
tilaisuutta.

Hyödynnä tarinoita, kuvia ja videoita.

Kerro niistä tytöistä ja pojista, joiden  elämään tuomme
toivoa!



Keräyskohteen esittely ja hintaesimerkit

Kuulumisia tukea saaneilta lapsilta

Lisää materiaaleja löydät osoitteesta
kauneimmatjoululaulut.fi

Tutustu materiaaleihin:

https://app.seidat.com/presentation/shared/C3pQPBsfuELMDHchX/0/0
https://kauneimmatjoululaulut.fi/tarinoita/


3) "Tulkaa kaikki nyt
laulamaan!"

Kauneimmat Joululaulut on yhteislaulutilaisuus. 

Pidä juonnot lyhyinä ja anna tilaa laululle. Kuoroesitykset
toimivat hyvin esimerkiksi kolehdin aikana.

Annetaan joulun ilon raikua!



4) Lahjan antaminen
kuuluu jouluun

Lahjan pyytäminen ei aina ole helppoa. Et  kuitenkaan
pyydä lahjaa itsellesi, seurakunnalle tai Suomen

Lähetysseuralle. 

Pyydät lahjaa maailman heikoimmassa asemassa oleville
lapsille. Kulunut vuosi on koetellut meistä jokaista. Eniten se
on kuitenkin vaikuttanut juuri niihin, jotka muutenkin ovat

vaikeassa tilanteessa.

Sinä voit antaa lahjan hänelle, joka ei sitä muuten saa.
Pienikin lahja on arvokas!



5) Tee lahjoittamisesta
helppoa

Harva osaa varata tilaisuuteen käteistä eikä sen käyttöä
nykytilanteessa suositellakaan.

Kertomalla erilaisista tavoista lahjoittaa, autat ihmisiä
tekemään hyvää ja antamaan oman joululahjansa

maailman heikoimmassa asemassa oleville lapsille.

Hyvän tekemisestä saa iloita!



Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2020/3, voimassa 3.1.2020–
31.12.2020, Ahvenanmaa ÅLR 2019/6111, voimassa 2020

Näin voit auttaa:
Anna lahjasi kolehtihaaviin tai

keräyslippaaseen
Lahjoita haluamasi summa

MobilePayllä numeroon 61408
Tekstaa JOULU18 numeroon

16155 (arvo 18€)
Lahjoita verkossa:

kauneimmatjoululaulut.fi

Luo hetki lahjoittamiselle,
kännykät saa kaivaa esiin!



KIITOS 
JA

SIUNATTUA
JOULUA!

https://kauneimmatjoululaulut.fi/


SUOMEN LÄHETYSSEURA
TOIVO. YHTEISTYÖ. MUUTOS.


