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Hyvä Joulumieli –keräyksen ja 

tapahtuman taustaa 
 
Hyvä Joulumieli -keräyksiä on järjestetty jo yli 20 
vuotta. Yleisradion aloitteesta lähtenyt keräys 
toteutetaan yhteistyössä Ylen, Punaisen Ristin ja 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. 
 
Keräys on perinteisesti käynnistetty 

avajaistapahtumalla Helsingin rautatieasemalla. 
Myös paikallistoimijat ovat järjestäneet 
tapahtumia ja nyt tavoitteena on saada lisää 
tapahtumia ympäri Suomen ja samalla näkyvyyttä 
keräykselle. 
 
Kannustamme SPR:n osastoja ja MLL:n 
yhdistyksiä järjestämään yhteisiä tapahtumia 
paikkakunnilla. 
 
Tapahtumasta voi tiedottaa etukäteen 
hyödyntämällä tapahtumatiedotetta ja 
keräysjulistetta. 
 
Tapahtumassa voi kertoa perustietoa keräyksestä: 

- Köyhyys koskee Suomessa 119 000 lasta  
- keräys järjestetään 2019 vuonna 23. 

kerran 
- yhteistyössä mukana Yle, SPR, MLL sekä 

K-, S- ja Lidl -kauppaketjut 
- keräyksen tuotoista jaetaan 28 000 

ruokalahjakorttia vähävaraisille 
lapsiperheille. 

- kortti 70 euron arvoinen ja sillä voi ostaa 
ruokaa K-, S- tai Lidl-kaupoista 

- kortin saavat perheet valitsee paikallinen 
yhteistyökumppani, mm. kunnan 
sosiaalitoimi, neuvola tai seurakunnan 
diakoniatyö tai SPR:n tai MLL:n paikalliset 
toimijat 
 

  (Kuvaaja: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti)  

 

 

Vinkkejä Hyvä joulumieli -tapahtuman järjestämiseen 

 

Tapahtuman voi järjestää torilla, kauppakeskuksessa tai 

muussa paikassa, missä liikkuu väkeä. 

Tapahtuman voi järjestää avajaispäivänä torstaina 21.11. tai 

sen jälkeen esim. seuraavana viikonloppuna, jolloin ihmiset jo 

aloittelevat jouluostoksia. 

Tärkeintä on ajoittaa tapahtuman päivä, paikka ja kellonaika 

niin, että ihmisiä on liikkeellä. 

Tapahtumassa mukana: 

• Hyvä Joulumieli -lippaat ja -kerääjät liiveissä 

• mehua, glögiä  

• pipareita esim. lahjoituksena pyydettyjä tai talkoilla 

leivottuja 

• musiikkia, esim. koulun kuoro tai joululauluja nauhalta 

(huom. Gramex-maksut hoidettava) 

• iloista joulumieltä 

• paikallinen media 

• yhteistyökumppaneita, mm. kortteja jakavien tahojen 

ja kauppojen edustajia 

 

 

•   
”Ihan todella isot kiitokset lahjakortista! 
Teitte meidän joulupöydän ruokineen 
kaikkineen. Olipa kyllä aivan ihana yllätys, 
taisi muutama kyynelkin tulla. Ihan 
huippujuttu. Kiitos!” 
 

”Saimme tämän lahjakortin seurakunnan 
diakonin tuomana. Kiitos siitä paljon! Tällä 
saamme jouluruuat ostettua kokonaan 

viisihenkiselle perheellemme. Mahtava apu, 

kun isä on sairaseläkkeellä ja äiti 
pienipalkkainen lähihoitaja. Kolme teini-
ikäistä poikaa syö melko paljon. Teette hyvää 
työtä.” 

 
  Lisätietoja: www.hyvajoulumieli.fi  

 

http://www.hyvajoulumieli.fi/
http://www.hyvajoulumieli.fi/

