
JÄRJESTÄJÄN OPAS

MURTUNUT MIELI
Ideoita Tasaus-kampanjointiin



TASAUS 2018 – MURTUNUT MIELI
• Luonnonkatastrofi, konflikti tai 

sota voivat jättää syviä jälkiä 

ihmismieleen.

• Tasauksella tuetaan henkistä 

selviytymistä kriiseistä.

• Lahjoituksellasi tarjoamme 

esimerkiksi keskusteluapua, 

koulutusta, vertaistukea ja 

hoivaa sitä tarvitseville.

• Lue lisää: tasaus.fi



TULE MUKAAN TASAAMAAN!
• Tasaamalla sinä ja seurakuntasi voitte tukea heikoimmassa 

asemassa olevien henkistä hyvinvointia ja antaa toivoa.

• Katso tästä oppaasta vinkit Tasaus-tapahtuman tai -keräyksen 

järjestämiseen tai keksi sinun seurakunnallesi sopivin tapa 

tempaista!



TASAUKSELLA KERÄTÄÄN VAROJA 
MM. NEPALIIN JA KOLUMBIAAN

Kuvia seurakuntien 

käyttöön löytyy 

tasaus.fi -sivun 

kuvapankista!



MITEN OSALLISTUA?
• Seurakuntasi voi osallistua Tasaukseen ympäri vuoden!

• Perinteisiä keräystapoja ovat lipaskeräys, markkinat, 

myyjäiset, kirkkokahvit ja kolehdit Tasauksen hyväksi.

• Muita ideoita: pop up -ravintola, kirpputori tai konsertti.

• Tasaus taipuu moneksi!



LIPAS- TAI LISTAKERÄYS
•Kerää kollegat ja vapaaehtoiset yhteen keräämään 

turuille ja toreille.

•Muista tilata esitteet, keräysliivit ja keräyslippaat 

ajoissa Lähetysseurasta!

•Tilaukset: www.tasaus.fi/tilattavat-materiaalit/

http://www.tasaus.fi/tilattavat-materiaalit/


VINKKEJÄ LIPASKERÄYKSEEN
• Valitse keräyspaikaksi esimerkiksi ruokakaupan edusta, tori tai kauppakeskus, jossa ihmisiä 

liikkuu paljon.

• Valitse ajankohta, jolloin ihmisiä on liikkeellä (esimerkiksi tekemässä viikonloppuostoksia).

• Pysäytä ihmisiä rohkeasti! Apuna voit käyttää karkkia, keräysvälineitä tai tunnettuja henkilöitä.

Voit esimerkiksi värvätä tunnetun seurakuntalaisen Tasaus-kerääjäksi.

• Jaa keräysesitteitä niille, joilla ei ole käteistä mukana. Esitteen lahjoitustietojen avulla 

lahjoituksen voi tehdä milloin vain.

• Mainosta keräystä etukäteen esim. paikallislehdissä. Internetiä ja kirkollisia lehtiä voi käyttää 

lipaskerääjien etsimiseen.

• Kerääjien värvääminen: hyödynnä omia verkostojasi ja innosta muut mukaan! Muista värvätä 

varakerääjiä siltä varalta, että joku peruu.

• Tee keräysvuorot siten, että jokainen kerääjä kerää pari tuntia kerrallaan.



MARKKINAT

•Monet seurakunnat järjestävät 

sadonkorjuumarkkinoita, joissa myydään 

satokaudentuotteita ja erilaisia käsitöitä Tasauksen 

hyväksi. 

•Voit järjestää myös leivonnaismyyjäiset, ja myydä 

esimerkiksi munkkeja toripäivänä.



TASAUS POP UP -RAVINTOLA
• Osallistu ravintolapäivään tai järjestä muuten vain pop up -ravintola!

• Tasaus.fi/seurakunnille -osoitteesta löydät nepalilaisia reseptejä, joiden 

avulla voit tarjota makuja Tasauksen kohdemaasta. Voit myös koristella 

ravintolasi teemaan sopivaksi.

• Myös Tasaus-kahvila on suosittu tapa kerätä! Järjestä esim. vappukahvit.

• Muista keskeinen sijainti, mainonta ja hyvät ohjeet paikalle pääsemiseksi!

• Seuraa ravintolapäivän ajankohtia ja ilmoita ravintolasi mukaan täältä: 

http://www.restaurantday.org/fi/

http://www.restaurantday.org/fi/


ESIMERKKI SEURAKUNNASTA
• Kalajoen seurakunnan järjestämä Tasaus-lounas on vetänyt jopa 100 

ihmistä päivässä!

• Ota Kalajoen seurakunnan vinkit talteen:

• Järjestä arkilounas, joka on suunnattu työpaikkalounaaksi.

• Pidä reseptit simppeleinä ja edullisina! Tarjoa esim. keittoja.

• Lounaan hinta voi olla noin 8 euroa, minkä lisäksi voitte myydä esim. arpalippuja

• Ajankohta: esim. viikko kevät- tai syyspäiväntasauksen tietämissä.

• Muista mainostaa lounasta!



SIIVOUSPÄIVÄ/KIRPPUTORI
• Kirpputori, jonka tuotoista osa Tasaukselle

• Järjestä puitteet: mainonta, alue, pöydät, WC, kahvit, mehut & 

keksit jne.

• Tapahtumaa voidaan mainostaa esim. Facebookissa

• Kahvitarjoilun yhteen voi liittää vapaaehtoisen lipaskeräyksen

• Järjestä kirpputori esimerkiksi kansallisen siivouspäivän 

yhteydessä 26.5. Lisätietoja: 

http://siivouspaiva.com/fi/cleaningday

http://siivouspaiva.com/fi/cleaningday


TASAUS-JUMALANPALVELUS

•Lähetysseura on valmistellut materiaalia myös 

Tasaus-jumalanpalvelukseen.

•Sen avulla voit helposti järjestää seurakunnassasi 

jumalanpalveluksen ja kerätä kolehdin Tasaukselle.

•Löydät materiaalit täältä: 

www.tasaus.fi/seurakunnille/

http://www.tasaus.fi/seurakunnille/


MATERIAALIT
• Lähetysseuralta saat ilmapalloja sekä keräyslippaita, -listoja ja -liivejä 

tapahtumaasi – tilaa osoitteesta : tasaus/tilattavat-materiaalit/

• Osoitteesta www.tasaus.fi/seurakunnille löydät ladattavina materiaaleina 

mm. Tasaus-julisteen sekä valokuvia viestinnän tueksi.

• Muista tehdä tilaus ajoissa!

https://felm.suomenlahetysseura.fi/tasaus/tilattavat-materiaalit/
http://www.tasaus.fi/seurakunnille


JÄRJESTÄJÄN MUISTILISTA
Tilaa materiaalit Lähetysseurasta

• Lähetysseurasta voit tilata ilmapallot, keräyslippaat, -listat ja -liivit, joiden kanssa kerääminen on helppoa! Muista tehdä tilaus hyvissä ajoin.

Kerro tapahtumastasi

• Laita Tasaus-julisteet ja -esitteet esille seurakunnan tiloihin ja tapahtumiin. Julisteeseen voit kirjoittaa, missä ja milloin tapahtumanne järjestetään.

Viesti verkossa

• Kerro Tasaus-tapahtumastasi myös verkossa. Sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuille sopivia kampanjakuvia voit ladata osoitteesta tasaus.fi/seurakunnille.

Jaa kuvia tunnisteella #tasaus ja tagaa Suomen Lähetysseura julkaisuihisi.

Tutustu keräyskohteeseen

• Lisätietoa löydät keräysesitteestä sekä osoitteesta www.tasaus.fi

Kerro ja pyydä rohkeasti

• Jos et pyydä, lahjoittaja ei osaa antaa. Rohkaise Tasaamaan – pienikin tuki on korvaamattoman arvokasta!

Tilitä

• Danske Bank IBAN: FI25 8000 1600 0607 10.

• Käytä seurakuntakohtaista viitenumeroa Tasaukselle, löydät sen osoitteesta: suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut

• Huom! Lipas-ja listakeräys tilitetään Lähetysseuran keräystilille: FI38 80001400 1611 30. Viitenumerot lipas- ja listakeräykseen toimitetaan tarrojen ja listojen 

kanssa. Muistathan käyttää oikeaa viitettä.



KIITOS, ETTÄ 
OLETTE MUKANA 
TASAAMASSA!

Herran henki on minun ylläni, 
sillä hän on voidellut minut. 
Hän on lähettänyt minut 
ilmoittamaan köyhille hyvän 
sanoman, parantamaan ne, 
joiden mieli on murtunut. 
(Jes. 61:1)




