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Toivoa ilmassa
Ideoita Tasaus-kampanjointiin

Sinä ja seurakuntasi voitte auttaa heikoimmassa
asemassa olevia sopeutumaan ilmastonmuutokseen 
ja hillitsemään sitä.

Katso tästä oppaasta vinkit Tasaus-keräyksen  
järjestämiseen tai keksi sinun seurakunnallesi  
sopivin tapa tempaista!



MITEN  
OSALLISTUA?

Seurakuntasi voi osallistua  
Tasaukseen ympäri vuoden!

Uusi idea!
• Ilmastovalintatalo

Perinteiset keräystavat:
• Lipaskeräys
• Markkinat
• Kirkkokahvit
• Kolehdit

Muita tapoja:
• Pop up -ravintola
• Kirpputori
• Konsertti



ILMASTO- 
VALINTATALO

Ilmastovalintatalo on toiminnallinen kon-
septi, joka herättelee miettimään omia kulu-
tustottumuksiaan ja antaa tietoa siitä, miten 
omilla valinnoillaan voi auttaa ilmastonlämpe-
nemisen vastaisessa työssä. 

Valintatalossa kävijä pääsee testaamaan, tie-
tääkö kumpi tuoteparin tuotteista on ilmasto-
ystävällisempi. Tuotepareja on yhteensä viisi.

Ilmastovalintatalosta on moneksi! Sitä voi 
hyödyntää esimerkiksi
• työpajamuotoisesti rippikouluissa
• aktiviteettina seurakunnan tapahtumissa
• asettaa esille käytävälle, jolloin kävijät voi-

vat tutustua Ilmastovalintataloon itsenäi-
sesti.

Ilmastovalintatalon opas ja materiaalit on la-
dattavissa täältä.

https://felm.suomenlahetysseura.fi/materiaalit/tasaus-materiaalit/


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/

Vinkkejä lipaskeräykseen

• Valitse keräyspaikaksi esimerkiksi ruokakaupan edus-
ta, tori tai kauppakeskus, jossa ihmisiä liikkuu paljon.

• Valitse ajankohta, jolloin ihmisiä on liikkeellä (esimer-
kiksi 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 myös lipaske-
rääjien etsimiseen.

•  Kerääjien värvääminen: hyödynnä omia verkostojasi ja 
innosta muut mukaan! Muista värvätä varakerääjiä siltä 
varalta, että joku peruu tulonsa.

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

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


MARKKINAT
Monet seurakunnat järjestävät  
sadonkorjuumarkkinoita, joissa  
myydään satokauden tuotteita 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! 

• Verkkosivuiltamme löydät nepalilaisia reseptejä, 
joiden avulla voit tarjota makuja Tasauksen kohde-
maasta. Voit myös koristella ravintolasi teemaan 
sopivaksi. 

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

• Muista suosia ilmastoystävällisiä reseptejä, eli kas-
vis- ja vegaanivaihtoehtoja. 

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

• Seuraa ravintolapäivän ajankohtia ja ilmoita ravinto-
lasi mukaan täältä:  
http://www.restaurantday.org/fi/

Esimerkki Kalajoen seurakunnasta:

Kalajoen seurakunnan järjestämä Tasaus-lounas veti toissa 
vuonna jopa 100 ihmistä päivässä!

Ota Kalajoen seurakunnan vinkit talteen:

• Järjestä arkilounas, joka on suunnattu työpaikkalou-
naaksi.

• Pidä reseptit simppeleinä ja edullisina. Keitot sopivat 
hyvin lounaslistalle.

• Lounaan hinta voi olla noin 8 euroa, minkä lisäksi voitte 
myydä vaikka arpoja.

• Ajankohta: esimerkiksi viikko kevät- tai syyspäivänta-
sauksen tietämissä.

• Muista mainostaa lounasta.

https://felm.suomenlahetysseura.fi/materiaalit/tasaus-materiaalit/
http://www.restaurantday.org/fi/


SIIVOUSPÄIVÄ 
TAI KIRPPUTORI

•  Kirpputori, jonka tuotoista osa Tasaukselle 

• Järjestä puitteet: mainonta, alue, pöydät, WC, kah-
vit, mehut & keksit jne. 

• Kahvitarjoilun yhteen voi liittää vapaaehtoisen li-
paskeräyksen 

• Voit myös järjestää plogging-tapahtuman, jossa 
liikutaan luonnossa keräten samalla roskia. 

• Lisätietoja kansallisesta siivouspäivästä ja 
plogging-tapahtumasta:  
http://siivouspaiva.com/fi/cleaningday

http://siivouspaiva.com/fi/cleaningday


MATERIAALIT

• Lähetysseuralta saat keräyslippaita, -listoja ja  
-liivejä tapahtumaasi – tilaa osoitteesta:  
tasaus/tilattavat-materiaalit/ 

• Verkkosivujen materiaalipankista taas löydät  
ladattavina materiaaleina mm. Tasaus-julisteen  
sekä valokuvia viestinnän tueksi. 

•  Muista tehdä tilaus ajoissa!

https://felm.suomenlahetysseura.fi/tasaus/tilattavat-materiaalit/
https://felm.suomenlahetysseura.fi/materiaalit/tasaus-materiaalit/


JÄRJESTÄJÄN 
MUISTILISTA

Tilaa materiaalit Lähetysseurasta hyvissä ajoin

Markkinoi tapahtumaasi 

• Kerro keräyksestä laittamalla Tasaus-julisteet ja 
esitteet esille seurakunnan tiloihin

• Sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuille sopivia 
kampanjakuvia voit ladata materiaalipankista. Jaa 
kuvia tunnisteella #tasaus

Tutustu keräyskohteeseen lukemalla esitettä ja 
vierailemalla osoitteessa www.tasaus.fi

Kerro ja pyydä rohkeasti! Pienikin tuki on korvaa-
mattoman arvokasta!

Tilitä keräys:

• Danske Bank IBAN: FI25 8000 1600 0607 10
• Käytä seurakuntakohtaista viitenumeroa  

Tasaukselle, saat sen kirjautumalla seurakunta-
palveluun.

• Lipas- ja listakeräyksien tilitysohjeet lähete-
tään tarrojen ja listojen mukana. 



KIITOS,  
ETTÄ OLETTE  

MUKANA!

Herra Jumala asetti
ihmisen Eedenin
puutarhaan
viljelemään ja
varjelemaan sitä. 
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