
Miksi?  
Suositut kummi-illat kokoavat kirkon 
kansainvälisestä työstä kiinnostuneet 
seurakuntalaiset kuulemaan 
lähetystyön tuloksista ja kantamaan 
globaalia vastuuta. Suomen 
Lähetysseurasta seurakuntasi saa 
kaiken tarvittavan onnistuneeseen 
kummi-iltaan!

Kenelle?
Aikuisille suunnattuun kummi-
iltaan voi kutsua lähetystyöstä 
ja kirkon kansainvälisestä työstä 
kiinnostuneita seurakuntalaisia, 
esimerkiksi lähetyspiirien ja 
diakoniaryhmien jäseniä. 

Kummi-ilta tarjoaa kaikille 
kansainvälisistä kysymyksistä 
kiinnostuneille ajankohtaista tietoa ja 
mahdollisuuksia auttaa.

Kummina maailman lapsille 
Lämminhenkinen ilta auttamisesta
ja ajankohtaista tietoa lähetystyöstä

Mistä sisältö?
Kummi-illassa voi kertoa Suomen 
Lähetysseuran kummityöstä 
esimerkiksi valmiin PowerPoint 
-esityksen avulla. Lisäksi 
Lähetysseurasta saa ajankohtaista 
tietoa eri kohdemaista sekä tarinoita 
kummilapsista koulutiellään. 
Käyttöön saa myös lähettien 
kokemuksia sekä koskettavia kuvia 
maailmalta. 

Suomen Lähetysseuran sivuilta 
on tulostettavissa juontajan paketti, 
jossa on valmis ohjelmarunko, sekä 
virsi- ja rukousehdotuksia. 

Kuinka järjestän?
Kummi-ilta toimii erinomaisesti 
itsenäisenä iltatilaisuutena 
seurakunnan tiloissa. Tilaisuudelle 
on hyvä valita juontaja, joka 
vastaa tapahtumien kulusta. 
Verkkosivuiltamme löytyy 
tapahtumajärjestäjän muistilista, joka 
helpottaa käytännön järjestelyitä.

Kuinka saan ihmiset 
mukaan?
Kummi-iltoja voi markkinoida 
seurakunnan omilla verkkosivuilla ja 
erityisesti sosiaalisessa mediassa. 
Lisäksi tilaisuutta voi mainostaa 
paikallislehdessä ja muissa 
seurakunnan tilaisuuksissa. 

Henkilökohtaiset kutsut esimerkiksi 
lähetys- tai raamattupiiri en jäsenille 
ovat hyviä keinoja tavoittaa 
oikea kohderyhmä. Tapahtuman 
voi ilmoittaa myös Suomen 
Lähetysseuralle ja osallistumme 
tapahtumamarkkinointiin 
sosiaalisessa mediassa.

Mistä tietoa, vinkkejä ja tarinoita?
Kaiken tarvittavan materiaalin voi ladata 
Suomen Lähetysseuran verkkosivuilta 
osoitteesta: www.suomenlahetysseura.fi/
kummitapahtumat.

Kummi-iltaan voi tilata esimerkiksi 
kummikohdemaasta kertovan 
mininäyttelyn. Suosittuja maita ovat 
esimerkiksi Etiopia, Nepal ja Botswana.

Kummi-illassa voi järjestää myös arpajaiset, 
onnenpyörän tai vaikkapa myyjäiset 
kummilasten hyväksi.

Kysymyksiä tai palautetta?  Ota rohkeasti 
yhteyttä: kummit@suomenlahetysseura.fi, 
puhelimitse: 020 7127 005



Koko perheen kummitapahtumassa
Kurkistetaan kummilasten maailmaan ja kirkon kansainväliseen vastuuseen

Kummitapahtumassa tutustutaan kirkon kansainväliseen työhön leikkien, kummilasten tarinoiden ja erilaisten 
tehtävien avulla. Tapahtuma on suunnattu leikki-ikäisistä alakouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen 
sekä kummeilleen.

Kummitapahtuman voi järjestää jonkin muun tapahtuman yhteydessä tai 
erillisenä tilaisuutena. 

Kokoa eri ideoista juuri sinun seurakunnassasi toimiva tapahtuma,
jossa lapset saavat mahdollisuuden tutustua kirkon kansainväliseen
työhön sekä ikätovereidensa arkeen eri puolilla maailmaa!

Lisätietoa ja kaikki tarvittava materiaali löytyy
Suomen Lähetysseuran verkkosivuilta:

www.suomenlahetysseura.fi/kummitapahtumat
Kysymyksiä tai palautetta?

Ota rohkeasti yhteyttä:
kummit@suomenlahetysseura.fi

Puhelimitse: 020 7127 005

• Tapahtumajärjestäjän 
muistilistan

• Erilaisia tapahtumarunkoja
• Kuvia ja kummilasten 

tarinoita (PP –esitys)
• Materiaalia ja ideoita 

puuhapisteeseen
• Leikki- ja musiikki-ideoita

• Tarjoiluvinkkejä
• Mininäyttelyn
• Rukouksia ja rukousaiheita
• Tarjoamme tilaisuuteen 

lähetystyöntekijän 
mahdollisuuksiemme 
mukaan

Suomen LähetySSeura tarjoaa tapahtumaan:


