
Rasisminvastainen viikko 2022 

Pop up -tapahtuman ohje 
Hyvä idea yhteistyölle eri toimintaryhmien, osastojen, paikallisten järjestöjen ja muiden  
toimijoiden kanssa on järjestää yhteinen tapahtuma rasisminvastaisella viikolla 21.–27.3.2022.  
Näin saamme kampanjalle suurempaa näkyvyyttä ja osallistettua myös järjestön ulkopuolisia.

1. VALITSE TEMPAUKSEN AIHE JA MITÄ TEETTE

Ennen paikan varaamista miettikää, millaisen pop up -tapahtuman haluatte tehdä. Tämän tekstin lopusta  

löydät vinkkilistan eri tempauksien toteutusta varten. Aloita suunnittelu ajoissa, jotta toteutukselle jää aikaa!

● •  Mikä Rasisminvastaisen viikon kolmesta T:stä (tunnista, tiedosta, toimi)  

on teidän kärkenne tempauksessa?

● • Vaatiiko tempauksen järjestäminen rahaa? Minkä verran olette valmiita siihen laittamaan?

● • Kuka on vastuussa tempauksen järjestämisestä?

● • Miten kauan tempaus kestää ja minä päivänä se järjestetään?

● •  Miten suureen tempaukseen teillä on resurssit?  

Esim. kirjavinkkauksen järjestäminen vaatii vähemmän aikaa kuin mehutarjoilu.

● •  Kenen kanssa toteutatte tapahtuman ja ketkä ovat yhteistyökumppaneitanne?  

Kumppaneiden kannattaa olla yhteydessä jo tammikuun aikana.

2. VALITSE PAIKKA

Pop up -tapahtuman voi järjestää ulko- tai sisätiloissa (koronatilanne huomioiden). Esimerkiksi kirjastot, 

kauppakeskukset tai muut kaupungin “solmukohdat” ovat hyviä paikkoja järjestämiseen. Muista kysyä lupa  

pop up -tapahtuman pitämiseen hyvissä ajoin, mielellään jo helmikuun alussa! Voisiko paikka olla jotenkin  

mukana tempauksessa?

3. MARKKINOI

Markkinoikaa tapahtumaanne. Muistakaa erilaiset kanavat: sosiaalinen media, lehti, flyerit, puskaradio.  

Voitte pyytää myös piiriänne viestimään kanssanne.

4. KIITÄ

Kiittäkää osallistujia heti tapahtuman yhteydessä tai jälkeenpäin esim. sosiaalisessa mediassa.  

Muistakaa kiittää myös yhteistyökumppaneita ja järjestäjiä.



VINKKEJÄ JA KONKREETTISET TOIMET ERILAISIIN TEMPAUKSIIN:

Kirjavinkkaus rasismia käsittelevistä kirjoista esimerkiksi kirjastossa

a. Ota yhteyttä osastosi alueen lähikirjastoon ja selvitä:

•  Ovatko he tietoisia Rasisminvastaisesta viikosta?

•  Haluaisivatko he lähteä mukaan yhteistyöhön kirjavinkkauksen muodossa?  
Kirjavinkkaus voi olla joko tapahtuma tai hylly, jossa on esillä aihetta (rasismi) käsitteleviä kirjoja.

•  Voisiko joku kirjastolainen tehdä vierailun esimerkiksi osastonne ryhmäiltaan tai sosiaaliseen mediaan 
kirjavinkkauksen merkeissä? Tai vaihtoehtoisesti voisiko osastonne jäsenet/aktiivit vierailla kirjastossa ja 
saada kirjavinkkausluennon?

•  Haluaisiko kirjasto jakaa kampanjan materiaalia esimerkiksi julisteita tai esitteitä? Osasto tilaa materiaalit 
Punaisen Ristin verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi ja toimittaa kirjastolle.

b. Sovi kirjaston kanssa toteutustavasta ja mitkä ovat kummankin osapuolen tehtävät.

c. Yhteinen toteutus. Muista markkinoinnin yhteydessä kiittää kirjastoa osallisuudesta.

Voit käyttää apuna esimerkiksi Helmet-kirjaston (pääkaupunkiseudun kirjastojen verkosto) listaa rasismia 
käsittelevistä kirjoista: https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Vinkit/Kirjoja_rasismista 

 Yhteinen katsomo rasisminvastaisen viikon valtakunnalliseen verkkotapahtumaan,  
jonka jälkeen keskustellaan katsojien kanssa sen herättämistä ajatuksista.

a.  Päätä missä paikassa järjestät tilaisuuden. Kuinka paljon ihmisiä odotetaan paikalle: vain osaston ihmisiä vai myös 
muita? Riittävätkö osaston tilat?

b.  Varmista, että tilassa on tai on saatavissa tietokone, videotykki ja äänentoisto keskustelutilaisuuden näyttämistä 
varten. Nimeä vastuuhenkilö, joka huolehtii nämä paikan päälle ja niiden toiminnasta.

c.  Päätä kuka juontaa/johtaa tapahtuman: toivottaa katsojat tervetulleeksi, pyytää hiljaisuutta keskustelun ajaksi ja 
lopuksi johtaa keskustelua, esim. esittää kysymyksiä tai antaa puheenvuoroja.

d.   Markkinoi olennaisille kohderyhmille: osaston vapaaehtoiset, jäsenet tai yleisesti kaikille kiinnostuneille.

Mehu- tai muu tarjoilu, joka saa ihmiset pysähtymään ja  
heille voi kertoa Punaisen Ristin rasisminvastaisesta toiminnasta

a. Pohdi järjestämiseen liittyvät kysymykset: budjetti, paikka, järjestäjät. 

•  Ostatteko mehun/keksit/kakun/kahvin/muun tarjottavan vai yritättekö saada ne lahjoituksena esimerkiksi 
paikallisilta yrityksiltä?

•  Missä lämmitätte tarjottavat, jos lämmitystä tarvitaan?

•  Missä tarjoilu järjestetään? Jos järjestätte tapahtuman torilla, tarvitsetteko jotain lupia? Julkinen “solmukohta”, 
kuten kirjasto, tori tai kauppakeskus, olisi paras paikka, sillä ihmiset kulkevat siitä joka tapauksessa. 

•  Minä päivänä ja kellonaikaan tapahtuma on?

•  Kuka hoitaa tarjoilun? Kuka huolehtii, että tarvittavat välineet ovat paikalla? Mitä kalustusta mahdollisesti 
tarvitaan?

•  Miten huomioitte erityisruokavaliot: gluteeniton, vegaaninen, laktoositon, …?

b. Ota yhteys olennaisiin tahoihin ajoissa, mielellään jo helmikuun alussa.

•  Tapahtumapaikka, mahdolliset lahjoittajat, vapaaehtoiset, …

c.  Tilaa materiaalit valmiiksi Punaisen Ristin verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi ja ota selvää  
paikallisesta rasisminvastaisesta toiminnasta ja muusta Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta.

d. Markkinoi tapahtumaa! Kiitä yhteistyökumppaneita.

e. Tapahtumapäivä

•  Ole ajoissa tavaroiden kanssa paikalla laittamassa pistettä valmiiksi.

•  Kerro sosiaalisessa mediassa tapahtumasta ja päivitä tunnelmia reaaliajassa.

•  Varmasti moni sattuu tapahtumapaikalle myös sattumalta.

•  Luo hyvä tunnelma pisteelle, jolloin useampi pysähtyy!

•  Ole ystävällinen ja kerro lisätietoja kiinnostuneille.

http://www.punaisenristinkauppa.fi
https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Vinkit/Kirjoja_rasismista
http://www.punaisenristinkauppa.fi

