
Nälkäpäivä-työpajan muistiinpanot Nuorten vuosikokouksesta 

Post-it lappu- tehtävä 

Ideoita post-it teoksen kuvaksi ja/tai tekstiksi: 

 Keräyslipas 

 Henri Dunant (haalarimekki) 

 Elämännälkä (haalarimerkki) 

 Arjen sankari 

 Apua sinun avullasi-teksti 

 Reddie-koira 

 Ruoka-kuva 

 Voi olla mikä vaan, kunhan herättää huomion 

 Kuva, jossa näkyy että Punaisen Ristin vapaaehtoinen auttaa avunsaajaa 

 Punaisen Ristin lippu 

 Emojit 

 #nälkäpäivä2017 tai #nälkäpäivä 2k17 

 Post-it lappujen pitää olla kirkkaan värisiä 

 Apua havainnollistava kuva 

 # hastag näkyviin kuvaan  

 ”Onko sinullakin nälkä?” + Packmanin kuva  

 Kulho, jossa on lusikka 

 #PunainenRisti 

 Erikokoisia punaisia ristejä 

 Reddie ja Crossie lippaan kanssa 

 Tunnettuja hahmoja (esim. Pokemoneja) 

 

Ideoita miten post-it-lapputeokselle saisi näkyvyyttä: 

 Pyydetään paikallislehti tekemään juttua  

 Kehoitus ottaa selfie ja postata se someen 

 Kuva vaihtaisi paikkaa ja ihmiset haluaisivat etsiä missä se on tänään 

 Kunta-/kaupunki mukaan yhteistyöhön 

 Kouluyhteistyö kuvataideluokan kanssa 

 Selfie-kilpailu: postaa kuva #nälkäpäivä2017 ja osallistu kilpailuun (palkintona esim. ensiapulaukku) 

 Vapaaehtoisten järjestämä freeze-kuva 

 Pyydetään kaverit ja sukulaiset postaamaan kuvia someen 

 Kaupunkiralli post-it-lapuilla – vihjeitä toiseen kuvaan 

o Post-it-lappujonoja/nuolia kuvien luo tai karkkipolkuja 

 Bongauksista kuvia instagramiin  arvotaan palkintoja (esim. lahjakortteja SPR:n verkkokauppaan) 

 Pokemon-stoppi kuvan paikkaan 

 Kuvan viereen infolappu, jossa kerrotaan mistä on kyse. Ohjaus nälkäpäivä.fi-sivuille.  

 

  



Asioita, joita täytyy ottaa huomioon: 

 Luvat – ennen tempausta tulee sopia tilojen omistajien kanssa lappujen kiinnittämisestä.  

 Sovittava kuinka kauan laput saavat olla  

 Lappujen ja jälkien siivoaminen pois 

 Sääolot: ulkona ei saa olla tuulinen paikka ja pitää olla suojassa sateelta 

 Suunnittelu ja ajoissa tekeminen 

 Pitää nähdä jostain, että teos on Punaisen Ristin juttu 

 Kerrottava omalle paikallisosastolle mitä ollaan tekemässä ja minne 

 Copyright, jos käytetään tunnettuja hahmoja  

 

Paikat, joihin teoksen voisi tehdä: 

 s-market 

 kauppakeskukset (erityisesti niiden tyhjien liiketilojen ikkunat) 

 bussipysäkit 

 kirjastot 

 nuorisotalot 

 koulut 

 bussit 

 patsaat 

 puut (ei post-it lapuilla, vaan esim. kankailla) 

 Tampereella: keskustori, Tykki, Koskikeskus, rautatieasema 

 Vaasa: kauppojen ikkunat, kulttuurikeskus 

 Pudasjärvi: Osuuspankki, S-market, Iijokiseudun toimisto 

 Jyväskylä: Kauppakatu 

 Tampere: Sokos, rautatien alitustunneli, yliopisto 

 Pietarsaari: kulttuurikeskus, kaupat 

 Alikulut 

 Linja-autoasemat 

 Matkakeskus 

 Tolpat 

 

Mistä uudenlaista näkyvyyttä, lahjoituksia ja uusia kerääjiä – tehtävä 

Näkyvyyttä: 

 Enemmän keräyskeskuksia 

 Heijastetaan isolla videotykillä mainosvideo julkisen rakennuksen seinälle. Tämän yhteyteen 

tapahtuma 

 Keräys näkyviin junin ja busseihin 

 LED-valot keräysliiveihin 

 Mainosten jakaminen postilaatikoihin/-luukkuiin 

 Mainostusta bussipysäkeille, kauppoihin 

 Näkyvyyttä erilaisten tapahtumien ja tempausten kautta 



 Video kotimaisesta avunsaajasta 

 Kauppakeskuksiin pystytettäviä näkyviä mainoksia 

 Videot tärkeitä 

 Somessa näkyminen 

 Julkkikset mukaan: Anna Puu, Diandra, Paula Vesala, Antti Tuisku, Robin, Sanni. Myös urheilijat ja 

näyttelijät ja Sauli Niinistö ja Lennu-koira 

 Bloggaajat, vloggaajat ja tubettajat: Lakko, Herbalisti, Samuel Shipway, Rauski, Fisu, Pinkku pinsku 

 Tanssiesitys: paljon porukkaa liivit päällä 

 Soihtukävely 

 Nälkäpäivä-biisi 

 Haastetaan paikallisia julkkiksia mukaan 

  

Lahjoituksia: 

  

 Limudisko: sisäänpääsymaksu lahjoitukseksi 

 Pop-up kahvila ystäväkahvilan tyyliin. Jotain myös lapsille. 

 Kerääjien perehdyttäminen, jotta osaavat kertoa mihin varoja kerätään 

 Jonkun tuotteen /elintarvikkeen hinnasta osa menisi lahjoituksena keräykseen 

 Kerääjille ilmainen lahja 

 Tanssiaiset 

 Kirppis 

 Myyjäiset 

 Konsertit, leffat jne. vapaaehtoinen lahjoitus/maksu 

 Stand-up , artistt vapaaehtoispohjalta mukaan 

 Leivonnaisten myynti 

 Yritysyhteistyö 

 Haastetaan musiikkiopistot mukaan järjestämään konsertti 

 Tarjotaan kahvia aamulla  ”Lahjoita aamukahvirahat Nälkäpäivään” 

  

 

Uusia kerääjiä: 

 Muut järjestöt  

 Koulut, tukioppilaat/oppilaskunnat ja hallitukset mukaan 

 Kerääjien rekrytinti kaduilla 

 Kerääjien etsintä somen kautta: ” Haluatko sinä olla mukana vaikuttamassa?” 

  

 


