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RAKKAUDEN LAHJA – KIRJAN TILAAMINEN

Piispat julkaisivat kirjana syksyllä 2008 puheenvuoron perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta. Rakkauden lahja -kirja on kovakantinen nelivärikuvitettu laadukas
painotuote, jossa on 110 sivua; kirjan koko on 15 cm x 19 cm.
Hyväksyessään Kirkon keskusrahaston talousarvion vuodelle 2009 kirkolliskokous
päätti, että tekijänoikeusrahastosta käytetään 220.000 euroa Rakkauden lahja – kirjan
seurakuntien käyttöön annettavien ilmaiskappaleiden painattamista varten.
Seurakunnat voivat tilata kirjaa Kirkkohallitukselta siten, että kirja voidaan jakaa kastekoteihin, vihkipareille, työntekijöille ja luottamushenkilöille (luottamushenkilöillä
tarkoitetaan vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä). Vuoden 2007 tilastojen perusteella kirjoja tulisi painattaa noin 100.000 kappaletta.
Kirkkohallitus on neuvotellut Rakkauden lahja – kirjan toisesta painoksesta kirjan
kustantajan Kirjapajan kanssa kirkolliskokouksen päätöksen toimeenpanemiseksi.
Kirkkohallitus pyytää seurakuntia/seurakuntayhtymiä arvioimaan yhden vuoden
kirjatarpeensa ja tekemään tilauksen kirjallisesti oheisella lomakkeella perjantaihin
9.1.2009 mennessä. Pyydämme ilmoitusta myös siinä tapauksessa, että seurakunta ei
aio tilata kirjoja. Tilaus toimitetaan Kirkkohallituksen julkaisumyyntiin, PL 185, 00161
Helsinki.
Pyydämme tekemään tilauksen vuoden 2009 seurakuntajaotuksen mukaan. Kukin
seurakunta tekee oman tilauksensa; kukin seurakuntayhtymä tekee tilauksen omasta
ja seurakuntiensa puolesta. Tilaukseen merkitään kirjojen toimitusosoite.
Kirjat painetaan tammi-maaliskuussa 2009 ja toimitetaan maalis-huhtikuussa 2009.
Kirjat toimittaa tilausten perusteella Kotimaa-yhtiöiden Pieksämäen logistiikkakeskus 100 kpl:n laatikoissa. Kirkkohallitus maksaa kirjojen painolaskun tekijänoikeusrahastosta. Kirjojen lähetyskulut veloitetaan seurakunnalta lähetyksen yhteydessä.
Seuraavassa pari esimerkkiä lähetyskuluista, esimerkit on laskettu joulukuussa 2008
voimassa olevin kuljetuskustannuksin.
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Esimerkki 1 – lähetysmäärä 100 kpl
lähetyksen paino 26 kg
kuljetusmaksu 20,45 €
materiaali, pakkaus- ja käsittelykulut 18,00 €
lähetyskulut seurakunnalle yhteensä 38,45 €
Esimerkki 2 - lähetysmäärä 1000 kpl
lähetyksen paino 260 kg
kuljetusmaksu Suomessa matkasta riippuen 45,65 € - 125,50 €
materiaali-, pakkaus- ja käsittelykulut 180 €
lähetyskulut seurakunnalle yhteensä 225,65 € – 305,50 €
Lisätietoja Kirkkohallituksessa antaa toimistopäällikkö Heikki Kämäräinen, p. (09)
1802 217, sähköposti heikki.kamarainen(at)evl.fi.
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RAKKAUDEN LAHJA – KIRJAN TILAUS

Seurakunta/seurakuntayhtymä

__________________________________________________

Tilaaja

__________________________________________________

Tilaajan virka-asema

__________________________________________________

Seurakuntamme/seurakuntayhtymämme tilaa Rakkauden lahja – kirjaa
_____________kpl suomenkielisiä
_____________kpl ruotsinkielisiä
Seurakuntamme/seurakuntayhtymämme ei tilaa Rakkauden lahja – kirjaa

Kirjojen toimitusosoite

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Tilauspäivä

____________________

Allekirjoitus

__________________________________________________

Tilaus pe 9.1.2009 mennessä Kirkkohallituksen julkaisumyyntiin, PL 185, 00161 Helsinki

