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Toisenlainen Lahja®
seurakunnan sivuilla jouluna
Toisenlainen Lahja viestii lähimmäisen rakkaudesta ja kestävästä
kehityksestä. Toivomme, että tänä jouluna Toisenlainen Lahja saa
näkyvyyttä seurakuntien verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Vinkkaa Kirkon Ulkomaanavun valmiista jouluisista sisällöistä
seurakunnan viestinnästä vastaavalle.
Toisenlaisen Lahjan Facebook-sivulta ja Instagram-tililtä löydät joulukuussa
24 kalenteriluukkua, jossa on valokuvin ja lyhyin tekstein kerrottu siitä, miten
Toisenlaiset Lahjat auttavat kehitysmaiden köyhimpiä perheitä. Kirkon Ulkomaanavun YouTube-tililtä löydät Toisenlaisen Lahjan oman soittolistan, jossa
on useita jouluisia videoita jaettavaksi.
Kuvia ja videoita voi jakaa seurakunnan somessa vaikka joka päivä! Mainit
kaa samalla mistä teidän seurakunnassa Toisenlaisia Lahjoja voi hankkia.
Tämän kirjeen mukana on mallikappale uudesta Toisenlaisen Lahjan esitteestä, jossa on päivitetty lahjavalikoima. Tilaa nyt esitteitä ja valikoima lahjoja
esille kaikkiin tapahtumiin.
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TOISENLAINEN LAHJA® ADVENTIN TAPAHTUMISSA
Eettiset ja aineettomat lahjat sopivat erittäin hyvin seurakunnan tilaisuuksiin.
Tavoitteemme on, että Toisenlaisia Lahjoja on mahdollisuus hankkia jokaisesta seurakunnasta adventin aikana. Lahjan hankkimisen helppous tapahtumien yhteydessä ilahduttaa varmasti seurakuntalaisia.
Pitäessään Toisenlaisen Lahjan kortteja esillä, seurakunnan ei tarvitse huolehtia lahjojen maksamisesta. Lahjoja hankkinut henkilö tekee itse lahjoituksen tilisiirrolla, joten korttien esilläpito tapahtuu helposti turvavälein.

Aloituspaketti sisältää:
Kpl

Toisenlainen Lahja

Kpl

Muut materiaalit

10

Koulupuku

1

Juliste

10

Siemenlajitelma

1

Materiaali ryhmien kanssa
työskentelyyn

10

Puuntaimet

20

Tilisiirtolomake

10

Jalkapallo

30

Esite

10

6 kanaa

10

Stipendi tytölle

10

Vuohi

10

Ammatti

10

Syntymätodistus

10

Koulua ja turvaa

Kortteja voi pitää esillä esimerkiksi
Kertaluonteisesti esim:
• myyjäisissä
• kirkkokahveilla
• joulukonserteissa
• paikkakunnan joulutapahtumissa
Pysyvästi, jolloin kortit on saatavissa esim:
• kirkkoherranvirastossa
• seurakunnan olotilassa / avoimessa kahvilassa
Esitteitä voi olla ympäri vuoden tarjolla esitetelineissä ja -pöydillä.

Ehdota seurakuntasi joulutervehdyksiksi Toisenlaista Lahjaa
• henkilöstölle joululahjaksi
• luottamushenkilöille ja työryhmien jäsenille joululahjaksi
• kiitoslahjaksi vapaaehtoisille
• paikallisille yhteistyökumppaneille
Kysy eri työalojen joulutervehdysten tarvetta ja tee tilaus kaikkien puolesta
kerralla.
P.S. Lämmin kiitos, että olet mukana tekemässä Toisenlaista Lahjaa
tunnetuksi.

TILAA ALOITUSPAKETTI SINULLE
SOPIVALLA TAVALLA:

Verkossa:
www.kua.fi/materiaalit
Sähköpostilla:
toisenlainenlahja@kua.fi
Soittamalla: 020 787 1201
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu +
16,69 snt/min.
Lue lisää: www.kua.fi/aloituspaketti

