Kauneimmat Joululaulut

Materiaaliopas
Tässä oppaassa esittelemme kaikki
materiaalit, joita seurakuntasi voi
hyödyntää kampanjassa.
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Kauneimmat Joululaulut lyhyesti
Kauneimmat Joululaulut on Lähetysseuran ja seurakuntien yhteistyössä toteuttama konsepti. Se on
osallistujamäärältään Suomen suurin vuotuinen musiikkitapahtuma, mutta myös yksi Suomen suurimmista hyväntekeväisyyskampanjoista.
Yhteislaulutapahtuma on vuosien varrella kasvanut valtakunnalliseksi, koko kansaa kirkkoihin kokoavaksi suomalaiseksi jouluperinteeksi.
Nykyisin lähes jokainen evankelisluterilainen seurakunta
järjestää vähintään yhden Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden. Kauneimpia Joululauluja lauletaan kirkkojen lisäk-

si muun muassa kuppiloissa, kauppakeskuksissa ja kouluissa. Tämän lisäksi Kauneimpia Joululauluja kokoontuvat
laulamaan myös ulkosuomalaiset eri puolilla maailmaa.
Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti Lähetysseuran
ulkomaantyöhön. Seurakunta voi tukea Kauneimmat
Joululaulut -keräystä tai ohjata tukensa oman seurakunnan palvelusopimukselle. Keräyksen tuotolla saadaan aikaan positiivista, pysyvää muutosta kehitysmaiden
kaikkein köyhimpien ihmisten elinolosuhteissa.
Kauneimmat Joululaulut ovat kajahtaneet vuodesta 1973
ja soivat tänä jouluna ympäri Suomen jo 49. kerran.

3

Musiikkimateriaalit
Voit klikata viereisen luettelon otsikoita
ja hypätä suoraan kyseiselle sivulle.

Laululista
Ladattavat materiaalit
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Laululista 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkihuolesi kaikki heitä - nro 1. *
En etsi valtaa, loistoa – nro 2. *
Ensimmäinen joulu – nro 4.
Heinillä härkien kaukalon – nro 3. *
Ilouutinen – nro 5.
Joulukirkkoon – nro 6. *
Jouluna he kaikki ovat täällä – nro 9. *
Joulun suuri salaisuus – nro 7. *
Joulupuu on rakennettu – nro. 10. *
Jouluyö, juhlayö – nro 11. *
Kirkkaus yllä maan – nro 12. *
Kun joulu on – nro 8. *
Kuului laulu enkelten – nro 13.

Musiikkimateriaalit

*) Striimauksissa vapaasti käytettävissä olevat tekstit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maa on niin kaunis – nro 14. *
Marian poika – nro 15.
Me käymme joulun viettohon – nro 16. *
No, onkos tullut kesä – nro 17. *
Nyt syttyy valot tuhannet – nro 19.
Pienet kellot soittavat – nro 18. *
Pieni liekki – nro 22. *
Sydämeeni joulun teen – nro 20.
Sylvian joululaulu – nro 21. *
Taas kaipaan pieneen talliin – nro 23. *
Taivas sylissäni – nro 24.
Tulkoon joulu – nro 25. *
Varpunen jouluaamuna – nro 26. *
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Ladattavat materiaalit
Kaikki musiikkimateriaalit löytyvät tästä kansiosta

Musiikkimateriaalit
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Kauneimmat
Joululaulut -karaoke

Esittely ja tilausohje
Käyttöohjeet

Voit klikata viereisen luettelon otsikoita
ja hypätä suoraan kyseiselle sivulle.
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Kauneimmat Joululaulut -karaoke
Kauneimmat Joululaulut -karaoke on toteutettu
yhdessä Feelment by MaestroPron kanssa.
Karaoke toimii yhteislaulun säestysnauhana
muissa kuin kirkkotilaisuuksissa.

Karaoken tilaus

Tilaa Kauneimmat Joululaulut -karaokeversioina
soittamalla numeroon 029 1234 121 tai lähettämällä sähköpostia MaestroProlle
info@feelment.com. Tilauksen jälkeen saat
sähköpostiisi käyttövalmiit tunnukset palveluun.
Kauneimmat Joululaulut -karaoketaustat ovat
käytettävissäsi 3 kk ajan tilauksesta.
Hinta 150 € (sis. alv.)
Yhteistilauksessa Nuorten seurakunnan veisut
-karaoken (vuoden käyttöaika)
kanssa 500 € (sis. alv.)

Kauneimmat Joululaulut -karaoke
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Kauneimmat Joululaulut -karaoken käyttö
• Tarvitset Windows 10 -tietokoneen, jolle Feelment asennetaan.
• Liitä tietokone kuvakaapelilla televisioon tai videotykkiin, äänikaapeli
äänentoistojärjestelmään ja paina kappale soimaan Feelmentistä.
>> Karaoken käyttöohje

Kauneimmat Joululaulut -karaoke
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KJ-tapahtuman
järjestäminen

Lauluvihkojen tilaaminen ja lataaminen

Voit klikata viereisen luettelon otsikoita
ja hypätä suoraan kyseiselle sivulle.

Kolehtiesitys tapahtuman taustalle

Tapahtuman juonto
Messun järjestäminen
Virtuaalitapahtuman järjestäminen
Lasten Kauneimmat Joululaulut
Ladattavat materiaalit
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Lauluvihkojen tilaaminen ja lataus
Kauneimpien Joululaulujen -vihko on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi ja
näkövammaisille pistekirjoitusvihkona.
Seurakunnat saavat vihot oman kestotilauksensa mukaan. Tilaus löytyy
seurakuntapalvelut-sivulta.

Saamenkielisen vihon voi tilata osoitteesta erva.niittyvuopio@evl.fi.
Pistekirjoitusvihot tilataan osoitteesta
taktiili@nkl.fi. Tilauksessa tulee ilmoittaa kappalemäärä sekä toimitus- ja laskutusosoitteet.
Vihon hinta on 9,00 euroa/kpl, hintaan lisätään
alv ja toimituskulut.
Kansainvälisen vihon voi ladata vihkomuodossa tästä.

Kauneimmat Joululaulut -tapahtuman järjestäminen
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Tapahtuman juonto
Vinkit tapahtuman juontamiseen
löytyvät tästä kansiosta

Jos kaipaat syvempää juontajakoulusta, ota
yhteyttä seurakuntasi palvelupäällikköön.
Kolehtipuhe löytyy kohdasta Kolehti &
Lahjoittaminen sivuilta 23–24.

Rukous
Rakas Jeesus,
täällä joululaulujen laulamisen lomassa
ajattelemme kaikkia heitä,
jotka unelmoivat elämäänsä liittyvistä asioista.
Toivomme heille toivoa, iloa ja sitkeyttä tavoitella
sitä, mitä he eniten haluavat ja tarvitsevat.
Ohjaa meitä kaikkia unelmissamme ja
toiveissamme, että tavoittelisimme hyviä asioita!
Auta meitä kaikkia tukemaan ja ymmärtämään
toistemme unelmia ja suunnitelmia.
Kiitos unelmoinnin ja yrittämisen mahdollisuudesta.
Aamen.

Kauneimmat Joululaulut -tapahtuman järjestäminen
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Messun järjestäminen
Kauneimmat Joululaulut -messu on jumalanpalvelus, jossa pääosa musiikista
on tuttuja joululauluja sekä niistä tehtyä liturgista musiikkia, jolloin messuun
on jokaisen helppo osallistua. Messua voidaan viettää adventti- ja jouluaikana.
Kauneimpien Joululaulut -messun materiaalit

Kauneimmat Joululaulut -tapahtuman järjestäminen
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Kolehtiesitys tapahtuman taustalle
Voitte heijastaa tapahtumassa PowerPoint-esityksen, jossa on tarinoita ja tuloksia
maailmalta.
Esitykseen on koottu tietoa Kauneimmat Joululaulut -keräyksestä, lahjoittamisesta sekä tarinoita ja työn tuloksia.
Tarvittaessa voitte lyhentää esitystä.
Kolehtiesitys löytyy tästä kansiosta

Kauneimmat Joululaulut -tapahtuman järjestäminen
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Virtuaalitapahtuman järjestäminen
Virtuaalisen tapahtuman voi striimata esimerkiksi oman seurakunnan Facebook-sivulla.

• Virtuaalisissa tapahtumissa pitää olla mediapienlupa
https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/mediapienlupa/#luvan-hinnasto
• Vapaassa käytössä olevien laulujen sanat screenillä näyttöä varten löytyvät >>täältä
• Lahjoittamiseen ja kolehtiin liittyvät ikonit (png) striimiä varten löydät >>täältä
Muista myös pitää keräyslupa esillä lahjoittamisen yhteydessä.
• Ohjeet lahjoittamisen esillä pitämiseen striimissä löydät kohdasta Kolehti & Lahjoittaminen
Kun virtuaalitapahtumasta tehdään Facebook-tapahtuma, on hyvä olla
tietoinen myös mahdollisista huijaustapahtumista.

• Huijarit saattavat mainostaa omaa huijaustapahtumaansa sinun tapahtumasi kommenteissa.
Tee näistä heti ilmoitus!
Lue lisää ohjeita huijaustapahtumista

Kauneimmat Joululaulut -tapahtuman järjestäminen
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Lasten Kauneimmat Joululaulut
Lasten Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudessa käydään läpi joulun tapahtumia laulujen
kautta. Samalla tuodaan lapsille tutuksi kristillisen joulun keskeisiä elementtejä. Tilaisuus
on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja sen suunnittelussa on otettu huomioon
lasten osallistaminen sekä joulun tunnelman kokeminen eri aistien kautta.
Materiaalit Lasten Kauneimpiin Joululauluhin löytyvät
Tapahtuman järjestäjä -kansiosta

Kauneimmat Joululaulut -tapahtuman järjestäminen
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Ladattavat tiedostot
Tapahtuman järjestäjän ja juontajan materiaalit
Materiaalia vaihtoehtoisiin tapoihin järjestää laulutilaisuuksia
Varo ilmaistapahtuman huijausta somessa!
Kauneimmat Joululaulut -messumateriaalit

Kauneimmat Joululaulut -tapahtuman järjestäminen

17

Kolehti &
lahjoittaminen
Voit klikata viereisen luettelon otsikoita
ja hypätä suoraan kyseiselle sivulle.

Keräyskohde
Lippaat ja lipaskeräys: Rahankeräyslupa
Lippaat ja lipaskeräys: Lippaiden tilaaminen
Yleiset lahjoitustavat
Kolehtipuhe
Kolehtivetoomus striimattuun tilaisuuteen
Ladattavat materiaalit
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Keräyskohde
Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa kerätään
kolehti Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön joko lasten hyväksi tai oman seurakunnan
palvelusopimukselle.

toimimalla ihmisarvoisen elämän ja oikeudenmukaisuuden puolesta parannamme maailman
heikoimmassa asemassa olevien yksilöiden ja
yhteisöjen elämää.

Keräyksen tuotolla saadaan aikaan positiivista,
pysyvää muutosta kehitysmaiden kaikkein köyhimpien ihmisten elinolosuhteissa. Laulutapahtumissa toteutetaan seurakuntien lähetystyötä:
poistamalla köyhyyttä, välittämällä kristillistä
sanomaa ja vaikuttamalla yhteiskunnallisesti ja

Suomen Lähetysseura tekee pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisen ja inhimillisen
maailman puolesta. Lahjoituksilla tuetaan
erityisesti syrjittyihin vähemmistöihin kuuluvia ja äärimmäisessä köyhyydessä eläviä
lapsia yli 20 maassa.

Kolehti ja lahjoittaminen

19

Lippaat ja lipaskeräys: Rahankeräyslupa
Seurakuntien tiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa saa kerätä kolehdin ilman rahankeräyslupaa.

Varmistattehan, että seurakunnassanne on tarvittava määrä Lähetysseuran keräyslippaita ja lipastarroja.

Mikäli tilaisuus järjestetään seurakunnan tilojen ulkopuolella, on käytettävä rahankeräysluvalla varustettuja keräyslippaita. Myös muita
keräysastioita voi käyttää, mutta tällöin tiedot keräyksen kohteesta ja rahankeräysluvasta on oltava
kiinni astiassa tai sen välittömässä läheisyydessä.
Tulostettava kylttiteksti tätä tarkoitusta varten löytyy tämän materiaaliosion lopusta. On hyvä huolehtia myös siitä, että keräysastia on valvottu tai että
valvomaton lipas on hyvin kiinnitetty esim. ketjulla.

Virtuaalisissa Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa kerättävää kolehtia varten seurakunnan ei tarvitse hakea omaa rahankeräyslupaa.
Kolehtikohdetta ja maksutapaa saa pitää esillä,
kunhan Lähetysseuran voimassa oleva rahankeräyslupa on selkeästi näkyvillä tai se mainitaan.
Tuotamme virtuaalitilaisuuksia varten kolehtivetoomuksen, jossa rahankeräyslupa on nähtävissä.
Vetoomus, kuten muutkin tukimateriaalit, löytyvät tämän materiaaliosion lopusta.

Kolehti ja lahjoittaminen
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Lippaat ja lipaskeräys:
Lippaiden tilaaminen
Varmista, että seurakunnassa on tarvittava määrä Lähetysseuran keräyslippaita
ja lipastarroja, joissa on ajantasainen keräyslupa.
Lippaita voit tilata 26.10. asti sähköpostilla:
kauneimmatjoululaulut@suomenlahetysseura.fi.
Keräyslupa ja ohjeet keräysten järjestämiseen löytyvät täältä:
Kolehti ja lahjoittaminen

Kolehti ja lahjoittaminen
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Yleiset lahjoitustavat
Voit lahjoittaa Kauneimmat Joululaulut -keräykseen:

• Tekstiviestillä numeroon 16155: JOULU18 (18 €), JOULU24 (24 €), JOULU36 (36 €), JOULU42
(42 €), JOULU50 (50 €)
• MobilePaylla lähettämällä haluamasi summan numeroon 61408.
• Tilisiirrolla:
Vastaanottaja: Suomen Lähetysseura
Tilinro: Danske Bank IBAN FI38 8000 1400 1611 30
Viesti: JOULU21

• Verkossa osoitteessa: kauneimmatjoululaulut.fi/lahjoita

Kolehti ja lahjoittaminen
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Kolehtipuhe
Kulunut vuosi on koetellut meistä jokaista, mutta eniten kärsivät kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset. Liian moni lapsi jää ilman
tarvitsemaansa hoitoa, ravintoa, koulutusta ja
turvaa.

Voit osallistua kolehtiin myös MobilePaylla tai
tekstiviestillä.
Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä numeroon 61408.
Lähetä tekstiviesti JOULU18 (18 €) numeroon
16155.

Suomen Lähetysseura tekee pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisen ja inhimillisen maailman
puolesta. Avullasi tuetaan erityisesti syrjittyihin Jumala lahjanne runsaasti siunatkoon.
vähemmistöihin kuuluvia ja äärimmäisessä köyhyydessä eläviä lapsia yli 20 maassa.
Maailman lasten oikeudet eivät toteudu edes
jouluna. Sinäkin voit antaa joululahjan, joka muuttaa elämän.

Kolehti ja lahjoittaminen

Kolehtipuhe löytyy tästä kansiosta
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Kolehtivetoous striimattuun tilaisuuteen
Kolehdin sijaan toivomme sinun osallistuvan
Suomen Lähetysseuran kautta keräykseen, jolla
tuetaan maailman heikoimmassa asemassa olevia
lapsia.
Kulunut vuosi on koetellut meistä jokaista, mutta
eniten kärsivät kaikkein heikoimmassa asemassa
olevat lapset. Liian moni lapsi jää ilman tarvitsemaansa hoitoa, ravintoa, koulutusta ja turvaa.
Avullasi tuetaan erityisesti syrjittyihin vähemmistöihin kuuluvia ja äärimmäisessä köyhyydessä eläviä lapsia yli 20 maassa.

Maailman lasten oikeudet eivät toteudu edes
jouluna. Sinäkin voit antaa joululahjan, joka
muuttaa elämän.
Voit osallistua kolehtiin myös MobilePayllä tai
tekstiviestillä.
Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä numeroon 61408.
Lähetä tekstiviesti JOULU18 (18 €) numeroon
16155.
Jumala lahjanne runsaasti siunatkoon.
Kolehtivetoomus löytyy tästä kansiosta

Kolehti ja lahjoittaminen
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Ladattavat materiaalit
Kaikki kolehdin keräämiseen ja lahjoittamiseen tarvittavat materiaalit löytyvät täältä

Kolehti ja lahjoittaminen
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Lehtimainospohjat

Viestintä &
markkinointi

Julistepohjat

Voit klikata viereisen luettelon otsikoita
ja hypätä suoraan kyseiselle sivulle.

Logot ja kuvat

Sosiaalisen median kuvat
Näytöille sopiva mainospohja
Videot
Tarinat
Ladattavat materiaalit
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Lehtimainospohjat
Lehtimainoksia varten olemme tehneet tänä vuonna valmiit InDesign-pohjat,
joita muokkaamalla saatte tarvitsemanne kokoiset mainokset helposti tehtyä.
Pohjia on kaksi, yksi vaakamallinen ja yksi pystymallinen. Pohjista löytyvät tarkemmat tiedot, miten mainoksen saa helposti tehtyä.
Tarvitsette muokkaamista varten InDesign-ohjelman.
Pohjat ovat muotoa InDesign 2021 ja IDML.
Jälkimmäistä voi muokata vanhemmillakin InDesign-versioilla.
Materiaalit on pakattu zip-kansioon, jonka voi ladata täältä:
Lehtimainospohjat löytyvät tästä kansiosta

Viestintä & markkinointi
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Julistepohjat
Julisteista löytyy valmiita pohjia pdf- ja word-muodoissa. Word-muotoisissa julisteissa on
tyhjää reunoilla, jotta sen voi tulostaa toimiston väritulostimella. Painokelpoiset julisteet
kannattaa tehdä InDesign-ohjelmalla siten, että sijoittaa julisteen pdf-version taustalle ja lisää julisteeseen tapahtumatiedot.
Voitte myös painattaa tyhjiä pdf-julisteita ja kirjoittaa niihin käsin tapahtumatiedot.
Julistepohjat löytyvät tästä kansiosta

Viestintä & markkinointi
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Sosiaalisen median kuvat
Tervetuloa laulamaan -kuvat
Kampanjan yleiskuvat kutsuvat laulamaan. Kuvia löytyy muutamassa eri asetelmassa, voitte käyttää mieluisinta.
Kuvakoot ovat sekä 1080 x 1080 että 1200 x 628. Neliökuvat sopivat sekä Facebookiin että Instagramiin, suorakulmiot
Facebookiin.

Tarinakuvat
Tarinakuvat kertovat Kauneimmat Joululaulut -keräyksestä ja
Suomen Lähetysseuran työstä sekä sen tuloksista. Kuvakohtaiset jakotekstit somepaketista.
Kuvakoot ovat sekä 1080 x 1080 että 1200 x 628. Neliökuvat sopivat sekä Facebookiin että Instagramiin, suorakulmiot
Facebookiin.

Some-kuvat Viestintä ja markkinointi -kansiossa

Viestintä & markkinointi

Tyhjät somepohjat
Näihin voitte kirjoittaa oman Kauneimmat Joululaulut -kampanjan henkeen sopivan viestin.
Kuvakoot ovat sekä 1080 x 1080 että 1200 x 628.
Neliökuvat sopivat sekä Facebookiin että Instagramiin, suorakulmiot Facebookiin.

Facebook-tapahtuman yläkuva
Kuvasta löytyy kaksi eri versiota logoilla ja ilman.
Ilman logoja oleva kuva näkyy tässä vasemmalla,
siinä on vain KJ-logo.
Toisessa kuvassa on KJ-logon lisäksi Lähetysseuran logo vasemmassa alareunassa. Voitte lisätä
siihen seurakuntanne logon KJ-logon oikealle
puolelle.
Paketista saatte myös kuvan, jonka voitte laittaa
oman fb-sivunne yläkuvaksi.
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Näytoille sopiva mainospohja
Jos seurakuntanne aulasta löytyy näyttö, voitte muokata siihen Kauneimmat Joululaulut
-mainoksen. Laittakaa PowerPoint-tiedoston (koko 16:9) taustalle mainospohjakuva ja
kirjoittakaa Arial-fontilla siihen haluamanne mainosteksti.
Mainospohja näyttöruuduille löytyy tästä kansiosta

Viestintä & markkinointi
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Logot ja kuvat
Tarvittavat KJ-logot ja Suomen Lähetysseuran logot löytyvät Viestintä ja markkinointi -kansiosta.
Ne on pakattu zip-kansioon, eli ne on koottu yhteen. Lataa kansio ja saat logot käyttöösi.
Lauluvihossa käytettävät valokuvat ovat myös käytettävissä. Ne on myös pakattu zip-kansioon.
Kampanjan kuvituskuvat kuusesta ja havuista lipuilla ja ilman löytyvät myös zip-kansiosta.
Mainosvideot ladataan nettiin myös ja tulevat löytymään alla olevasta kansiosta.
Kaikki materiaalit löytyvät täältä:
Viestintä & markkinointi -kansio

Viestintä & markkinointi
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Videot
Kampanjan mainosvideot ladataan nettiin myös ja tulevat löytymään alla olevasta kansiosta.
Kampanjavideon lisäksi materiaalipankista löytyy Etiopian Dessiessä kuvattu video, jota voi esittää
Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa. Videon esittämisen yhteydessä on kuitenkin hyvä alustaa
katsojia, sillä Dessie on sotatilassa eikä sinne saa yhteyttä tällä hetkellä. Meillä ei ole varmuutta siitä,
miten kummiohjelmassa mukana olevat lapset voivat ja ovatko turvassa. Tukea tarvitaan, sillä teidän
tuellanne toivomme lasten pääsevän mahdollisimman pian takaisin turvalliseen arkeen kiinni –
sellaiseen, joka videolta välittyy. Kauneimmat Joululaulut -keräyksellä tuemme muun muassa
Etiopian tilannetta. Nyt jos koskaan apua tarvitaan.
Kaikki materiaalit löytyvät täältä:
Viestintä & markkinointi -kansio
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Tarinat
Kauneimmat Joululaulut -sivuilta löytyy tarinoita työstämme. Voitte hyödyntää tarinoita ja niiden
kuvia haluamallanne tavalla.
Tarinat löytyvät verkkosivujen Tarinat-sivulta.
Tarinoiden kuvat löytyvät materiaalipankin Tarinat-kansiosta
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Ladattavat materiaalit
Kaikki viestintään ja markkinointiin liittyvät materiaalit löytyvät täältä:
Viestintä ja markkinointi

Viestintä & markkinointi
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Siinä kaikki :)

Toivotamme kauniita lauluhetkiä!
Kampanjamateriaalit ja asiakaspalvelu
puh. 020 7127 256
(arkisin 9-11.30 & 12.30-15)
kauneimmatjoululaulut@suomenlahetysseura.fi

