
Somepostauskalenteri – Lasten joulurauhan julistus: 

Kampanja-aika: 15.9.-26.11.2021 + 23.12.2021
Kanavat: Instagram ja Instagram stories, Linkedin, Facebook ja Twitter
Kuvakoot: Instagram, Facebook ja Linkedin = 1080 x 1080px, Instagram stories = 1920 x 1080px ja Twitter = 1024 x 512px
Facebook-kehys: Facebookista on poistunut ominaisuus luoda omia kehyksiä Frame Studio -työkalulla. Facebook-profiilikuva tulee liittää itse oman logon päälle kuvankäsittelyohjelmassa ja sen jälkeen vaihtaa profiilikuva Facebookiin.

Päivä Kanava Teksti Kuvitus
Kampanjan aloitus / 100 yötä jouluun

ke 15.9. IG, FB & LI

TULE MUKAAN LASTEN JOULURAUHAN JULISTUKSEEN
Jouluaattoon on enää 100 päivää! Käsi ylös, kenen mielestä joulunaika on jollain tavalla erityistä 
aikaa. Myös toisen tärkeän päivän lähtölaskenta käynnistyy: perinteinen Lasten joulurauha julistetaan 
25. marraskuuta. Tällä haluamme muistuttaa kaikkia aikuisia keskittymään siihen, mikä lapsille ja 
nuorille on joulussa oikeasti tärkeää – aito läsnäolo, turvallisuus ja kiireettömyys.

Jos olet sitä mieltä, että jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen joulunviettoon, niin liity mukaan 
Lasten joulurauhan julistukseen! Suomen nuorisokeskukset kutsuvat tänä vuonna kaikki mukaan 
tapahtumaan.

Viisi helppoa tapaa osallistua:
1. Lataa Facebook-profiilikuvaan Lasten joulurauhan kehys 25.11.-24.12.2021 välisenä aikana.
2. Jaa omaa sisältöäsi #lastenjoulurauha -hashtagilla ja kerro meille, miten huomioit lasten ja nuorten 
toiveet joulusta.
3. Jaa kampanjan materiaalia omilla viestintäkanavillanne #lastenjoulurauha -tunnisteella. Voit 
hyödyntää materiaaleja sellaisinaan tai vapaasti omille kohderyhmillenne ja äänensävyllenne 
muokattuina.
4. Haastamalla läheisiä yhteistyötahoja ja sidosryhmiä mukaan kampanjaan.
5. Järjestämällä oman tapahtuman tai ideoimalla oman tavan viestiä, miten voimme kuulla lasten ja 
nuorten toiveita hyvästä joulusta ja joulua edeltävästä ajasta.

Materiaalipankkiin: www.snk.fi/lastenjoulurauha
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ke 15.9. Twitter

100 yötä jouluun!
Lasten joulurauha julistetaan perinteen mukaisesti marraskuun viimeisenä torstaina eli 25.11. 
Kutsumme kaikki mukaan tapahtumaan! Julistuksella halutaan korostaa lasten ja nuorten merkitystä 
yhteiskunnassa sekä herättää kuulemaan lasten toiveita joulusta ja joulua edeltävästä ajasta. 
Osallistumisohjeet: www.snk.fi/lastenjoulurauha
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Historiaa lasten joulurauhan julkistuksessa

ke 6.10. IG, FB & LI

Lasten joulurauha julistetaan 25. marraskuuta. Haastamme tänä vuonna kaikki lasten ja nuorten 
kanssa toimivat mukaan!

Joulu on etenkin lapsille erityistä aikaa. Haluamme korostaa julistuksella lasten ja nuorten merkitystä 
yhteiskunnassamme sekä herättää kuulemaan lasten toiveita joulusta ja joulua edeltävästä ajasta. 
Tapahtuma on alkanut Nuorisokeskus Anjalasta vuonna 2014.

Viisi helppoa tapaa osallistua:
1. Lataa Facebook-profiilikuvaan Lasten joulurauhan kehys 25.11.-24.12.2021 välisenä aikana.
2. Jaa omaa sisältöäsi #lastenjoulurauha -hashtagilla ja kerro meille, miten huomioit lasten ja nuorten 
toiveet joulusta.
3. Jaa kampanjan materiaalia omilla viestintäkanavillanne #lastenjoulurauha -tunnisteella. Voit 
hyödyntää materiaaleja sellaisinaan tai vapaasti omille kohderyhmillenne ja äänensävyllenne 
muokattuina.
4. Haastamalla läheisiä yhteistyötahoja ja sidosryhmiä mukaan kampanjaan.
5. Järjestämällä oman tapahtuman tai ideoimalla oman tavan viestiä, miten voimme kuulla lasten ja 
nuorten toiveita hyvästä joulusta ja joulua edeltävästä ajasta.

Materiaalipankkiin: www.snk.fi/lastenjoulurauha

2021-10-06_lasten ja nuorten joulurauha logo_1080x1080px

ke 6.10. Twitter
Oletko kuullut Lasten joulurauhan julistuksesta? Haastamme kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat 
mukaan! Katso viisi helppoa tapaa osallistua: www.snk.fi/lastenjoulurauha

2021-10-06_lasten joulurauha logo_1024x512px

Mitä joulu merkitsee nuorille?

to 21.10. IG, FB & LI

LASTEN JA NUORTEN JOULURAUHA KOKOAA TOIVEET HYVÄSTÄ JOULUSTA
Olemme kysyneet jo useampana vuonna lasten ja nuorten joulurauhan julistuksen yhteydessä, mikä 
lapsille on tärkeintä joulussa. Vastaukset saattavat yllättää. Muista siis pysähtyä kuulemaan lasten ja 
nuorten toiveita joulusta ja joulua edeltävästä ajasta.

🔸  hiljaisuus
🔸  arvostaminen
🔸  antamisen ilo
🔸  auttavaisuus
🔸  lahjat ja koristeet
🔸  jouluvalot
🔸  yhdessä olo
🔸  ei kiusaamista
🔸  joulurauha on rakkautta ja ystävyyttä
🔸  ei kiljumista, huutoa ja ylimääräistä meteliä
🔸  joulurauhaan kuuluu perheen/tuttujen kanssa oleminen ja se, että kaikki ovat kilttejä
🔸  joulurauha on sitä, että kaikilla on hyvä mieli ja kaikki ovat onnellisia
🔸  joulurauha on rentoutumisen ja yhdessäolon aikaa
🔸  siihen kuuluu kynttilät, hyvä ruoka ja lahjat
🔸  joulurauha on sitä, että ei saa riehua ja ollaan yhdessä ja rauhassa sekä kuunnellaan 
joulumusiikkia
🔸  joulurauhaan kuuluu yhdessä oleminen, syöminen ja hauskanpito. Ja että kaikki ovat sovussa eikä 
ole riitoja

Tule mukaan Lasten joulurauhan julistukseen? Löydät valmiita aineistoja materiaalipankistamme: 
www.snk.fi/lastenjoulurauha

#lastenjoulurauha

2021-10-21_lapset-kertovat_1080x1080px

to 21.10. Twitter

Kysyimme viime vuoden lasten ja nuorten joulurauhan julistuksen yhteydessä, mikä lapsille on 
tärkeintä joulussa. Vastaukset saattavat yllättää. Muista siis pysähtyä kuulemaan lasten ja nuorten 
toiveita joulusta ja joulua edeltävästä ajasta. #lastenjoulurauha

Tule mukaan: www.snk.fi/lastenjoulurauha
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50 yötä jouluun / Vielä ehdit mukaan!

to 4.11. IG, FB & LI

ENÄÄ 50 YÖTÄ JOULUUN!
Jokaisella lapsella on oikeus onnelliseen, rauhalliseen ja turvalliseen jouluun.

Lasten joulurauha on julistettu perinteisesti marraskuun viimeisenä torstaina Suomen 
nuorisokeskuksissa. Haastamme tänä vuonna kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat mukaan! 
Haluamme korostaa julistuksella lasten ja nuorten merkitystä yhteiskunnassamme sekä herättää 
aikuisia kuulemaan lasten toiveita joulusta ja joulua edeltävästä ajasta.

Vielä ehdit mukaan #lastenjoulurauha! Viisi helppoa tapaa osallistua:
1. Lataa Facebook-profiilikuvaan Lasten joulurauhan kehys 25.11.-24.12.2021 välisenä aikana.
2. Jaa omaa sisältöäsi #lastenjoulurauha -hashtagilla ja kerro meille, miten huomioit lasten ja nuorten 
toiveet joulusta.
3. Jaa kampanjan materiaalia omilla viestintäkanavillanne #lastenjoulurauha -tunnisteella. Voit 
hyödyntää materiaaleja sellaisinaan tai vapaasti omille kohderyhmillenne ja äänensävyllenne 
muokattuina.
4. Haastamalla läheisiä yhteistyötahoja ja sidosryhmiä mukaan kampanjaan.
5. Järjestämällä oman tapahtuman tai ideoimalla oman tavan viestiä, miten voimme kuulla lasten ja 
nuorten toiveita hyvästä joulusta ja joulua edeltävästä ajasta.

Materiaalipankkiin: www.snk.fi/lastenjoulurauha

2021-11-04_50 yota jouluun_1080x1080px

to 4.11. Twitter
Jokaisella lapsella on oikeus onnelliseen, rauhalliseen ja turvalliseen jouluun. Haastamme tänä 
vuonna kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat kuulemaan lasten toiveita hyvästä joulusta ja joulua 
edeltävästä ajasta. Vielä ehdit mukaan #lastenjoulurauha: www.snk.fi/lastenjoulurauha
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Nuorisokeskusten joulutapahtumat

ke 17.11. IG, FB & LI

Nuorisokeskuksissa järjestetään ensi viikolla erilaisia joulutapahtumia, joissa julistetaan 
#lastenjoulurauha. Nappaa muistiin lista ja lähde mukaan luomaan hyvää joulunhenkeä tai ideoi oma 
tapa kuulla lasten toiveita hyvästä joulusta ja joulua edeltävästä ajasta.

"Parasta joulussa on yhdessäolo ja joulun hyvä henki"

Lista tapahtumista / 2021-11-
17_tapahtumat_1080x1080px.png

ke 17.11. Twitter
Nuorisokeskuksissa järjestetään ensi viikolla erilaisia joulutapahtumia, joissa julistetaan 
#lastenjoulurauha. Nappaa muistiin lista ja lähde mukaan luomaan hyvää joulunhenkeä tai ideoi oma 
tapa kuulla lasten toiveita hyvästä joulusta ja joulua edeltävästä ajasta.

Lista tapahtumista

Kansainvälinen lapsen oikeuksien päivä

la 20.11. IG, FB & LI

Tänään vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Lapsen oikeuksien viikon teemana on 
lapsen oikeus hyvään kohteluun.

Haluamme herättää omalta osaltamme aikuisia kuulemaan lasten toiveita hyvästä kohtelusta Lasten 
joulurauhan julistuksella. Joulu on erityistä aikaa varsinkin lapsille, ja siksi on tärkeää pysähtyä 
kuulemaan heidän toiveita hyvästä joulusta ja joulua edeltävästä ajasta. Lapsen oikeudet on tärkeää 
pitää mielessä myös pyhinä, jolloin ne kaikkein pienimmät äänet usein tuppaavat unohtumaan 
kiireiden ja järjestelyjen alle.

Suomen nuorisokeskukset kutsuvat tänä vuonna kaikki mukaan Lasten joulurauhan julistukseen. 
Löydät osallistumisohjeet täältä: www.snk.fi/lastenjoulurauha
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la 20.11. Twitter
Tänään vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Lapsen oikeuksien viikon teemana on 
lapsen oikeus hyvään kohteluun. Haluamme herättää omalta osaltamme aikuisia kuulemaan lasten 
toiveita hyvästä kohtelusta Lasten joulurauhan julistuksella 25.11.
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Kampanjan lopetus / Joulurauhan julistus

to 25.11. IG, FB & LI

Lasten joulurauha on julistettu näillä sanoilla:
”Joulurauhaa tuovat kynttilät ja iloinen mieli. Jouluna on aikaa olla perheen ja sukulaisten ja 
kavereiden kanssa. Silloin saa ottaa rennosti ja olla turvassa. Jouluna saa olla kaikkien kanssa yhdessä 
ja tehdä hauskoja juttuja. Joulurauhaa on kauniit valot, rauhallinen mieli ja onnelliset muistot. Se on 
aikaa, jolloin kaikki on tervetulleita ja saa levätä, jos haluaa. Haluamme julistaa lasten ja nuorten 
joulurauhan pyytämällä kaikkia tätä juhlaa viettäviä kysymään ja huomioimaan, mitä me 
joulurauhalta toivotaan. Täten toivotamme iloista joulua kaikille lapsille ja aikuisille.” 

Julistusteksti on peräisin vuodelta 2019, jolloin joukko lapsia ja nuoria kirjoittivat sen. 
#lastenjoulurauha

Lasten joulurauhan julistusteksti lasten ja nuorten lukemana 
yhdeksästä nuorisokeskuksesta (video)

to 25.11. Twitter Joulurauhan julistusvideo
Lasten joulurauhan julistusteksti lasten ja nuorten lukemana 
yhdeksästä nuorisokeskuksesta (video)

This or that -kysely
pe 26.11. - pe 24.12. IG story Haasta kaverisi mukaan This or that -joulukyselyyn 2021-11-26_ThisOrThat_1080x1920.png

Joulupyhien toivotus

to 23.12. IG, FB & LI
Toivotamme rauhallista ja leppoisaa joulua!
Muistathan pitää mielessä myös ne kaikkein pienimmät ja turvata onnellisen ja kiireettömän joulun 
#lastenjoulurauha.
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to 23.12. Twitter
Toivotamme rauhallista ja leppoisaa joulua!
Muistathan pitää mielessä myös ne kaikkein pienimmät ja turvata onnellisen ja kiireettömän joulun 
#lastenjoulurauha.
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