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Toimintaideat SPR:n osastoille: 

Tapahtumamalleja Rasisminvastaiselle viikolle 2023 
 

Hyvä idea yhteistyölle eri toimintaryhmien, osastojen, paikallisten järjestöjen ja muiden toimijoiden 

kanssa on järjestää yhteinen tapahtuma Rasisminvastaisella viikolla 20.-26.3.2023. Näin saamme 

kampanjalle suurempaa näkyvyyttä ja osallistettua myös järjestön ulkopuolisia tahoja sekä henkilöitä. 

 

VALMISTELU 

• Valitse tempauksen aihe ja mitä teette 

Ennen paikan varaamista miettikää, millaisen tilaisuuden tai 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? 

Kumppaneihin kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin. 

 

• Valitse paikka 

Tapahtuman tai tilaisuuden voi järjestää ulko- tai sisätiloissa. Esimerkiksi kirjastot, 

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

kysyä lupa tapahtuman pitämiseen hyvissä ajoin, mielellään jo helmikuun alussa! Voisiko paikka 

olla jotenkin mukana tempauksessa? 

• Markkinoi 

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

puskaradio. Voitte pyytää myös piiriänne viestimään kanssanne. 

• Kiitä 

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

Muistakaa kiittää myös yhteistyökumppaneita ja järjestäjiä. 
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TAPAHTUMAMALLEJA 

 

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?  

• Voisiko osastonne jäsenet/aktiivit vierailla kirjastossa kertomassa 

rasisminvastaisesta viikosta tai saada kirjavinkkausluennon. 

• Haluaisiko kirjasto jakaa tai laittaa esille kampanjan materiaalia esimerkiksi 

julisteita tai esitteitä? Osasto tilaa materiaalit Punaisen Ristin verkkokaupasta 

https://punaisenristinkauppa.fi/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  

 

  

https://punaisenristinkauppa.fi/fi/
https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Vinkit/Kirjoja_rasismista
https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Vinkit/Kirjoja_rasismista
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Tempaus kadulla, torilla, kirjastossa tai kauppakeskuksessa, jossa esitellään Punaisen Ristin 

rasisminvastaista toimintaa. Tai esimerkiksi vaalipaneeli teemalla Rasismi & työelämä. 

 

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

b. Pohdi mikä saa ihmiset pysähtymään juttelemaan. 

• Hyödynnä rasisminvastaisen viikon kolmea kysymystä. Voit pysäyttää 

ohikulkijoita keskustelemaan teemasta näiden kolmen kysymyksen 

avulla.  

• Esim. Tarrojen ja esitteiden jakaminen, mehutarjoilu, arvonta, 

kasvomaalaus, pieni esitys 

o Ostatteko mehun/keksit/kakun/kahvin/muun tarjottavan vai 

yritättekö saada ne lahjoituksena esimerkiksi paikallisilta yrityksiltä? 

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

• Tapahtumapaikka, mahdolliset lahjoittajat, vapaaehtoiset. 

• Muistathan kysyä tapahtumalle tarvittaessa luvat. 

d. Tilaa materiaalit valmiiksi Punaisen Ristin verkkokaupasta 

https://punaisenristinkauppa.fi/fi/ ja ota selvää paikallisesta rasisminvastaisesta 

toiminnasta ja muusta Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta. 

e. Markkinoi tapahtumaa! Kiitä yhteistyökumppaneita. 

f. 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. 

 

 

 

 

  

https://punaisenristinkauppa.fi/fi/
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Leffailta rasismia käsittelevän elokuvan ympärille 

 

a. Päätä missä paikassa järjestät tilaisuuden. Kuinka paljon ihmisiä odotetaan paikalle: vain osaston 

ihmisiä vai myös muita? Riittävätkö osaston tilat?* 

• Ideoita katsottaviksi elokuviksi saat esimerkiksi katsomista, kuuntelemista ja lukemista 

rasisminvastaiselle viikolle –listalta (linkki) (huomioi elokuvien eri tyylit!). 

b. Varmista, että tilassa on tai on saatavissa tietokone, videotykki ja äänentoisto elokuvan 

näyttämistä varten. Nimeä vastuuhenkilö, joka huolehtii nämä paikan päälle ja niiden 

toiminnasta. 

c. Päätä kuka juontaa/johtaa tapahtuman: toivottaa katsojat tervetulleeksi, pyytää hiljaisuutta 

elokuvan ajaksi ja lopuksi johtaa keskustelua, esim. esittää kysymyksiä tai antaa puheenvuoroja, 

mikäli haluatte jäädä keskustelemaan aiheesta elokuvan jälkeen. 

• Voitte keskustella esimerkiksi: Mitä ajatuksia elokuva herätti? Millaisia ennakkoluuloja 

elokuvassa ilmeni? Miten teemaa käsiteltiin? Mitä opit? Antoiko elokuva sinulle 

työkaluja, joita voit hyödyntää omassa elämässäsi? 

d. Suunnittele mahdolliset tarjoilut. 

e. Markkinoi olennaisille kohderyhmille: osaston vapaaehtoiset, jäsenet ja yleisesti kaikille 

kiinnostuneille 

 

*Huomioithan, että mikäli järjestät julkisen tapahtuman, tarvitset elokuvan esittämiseen luvan.  

 


