VASTU U N K ANTAVAT

Julkiset
toimeksiannot

2020 | covid-19

Yhdessä tekeminen
ei ole korulause
Yhdessä tekemisestä on kasvanut aikamme toistetuimpia korulauseita, mutta nyt
on oikea hetki palauttaa sille kunnia, jonka se kiistatta ansaitsee. Vastuunkantavat
on miettinyt, miten me markkinointiviestinnän asiantuntijoina ja yhteiskunnallisen
muutoksen mahdollistajina voimme vastata vuoden 2020 poikkeusolosuhteisiin.
Uusia ratkaisuja tarvitaan nyt ja laajasti. Vastuunkantavien alkuperäisajatuksena
on valita vuosittain yksi toimeksianto ratkaistavaksi, mutta nyt olemme päättäneet
puoleemme kääntyneiden organisaatioiden kanssa tehdä saamistamme
toimeksiannoista julkisia, jotta mahdollisimman moni tekijä ja tarve kohtaisivat.
Valitse oma hyvä työsi. Vastuunkantavien neljä helppoa askelta:
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Lue toimeksiannot ja valitse organisaatio,
jota haluat auttaa
Ota yhteyttä valitsemasi organisaation
yhteyshenkilöön
Tarkenna toimeksianto työtapojasi
vastaavaksi yhteyshenkilön kanssa
Toteuta työ sovitussa laajuudessa ja
aikataulussa sekä julkaise se tunnisteella
#vastuunkantavat. Kiitos!

Vastuunkantavat-ryhmään kuuluvilla yrityksillä ja tekijöillä on itselläänkin haastavat
ajat pandemian vuoksi. Toivomme silti, että edustamiemme huippuosaajien joukosta
löytyy runsain mitoin heitä, joilla on aikaa ja halua löytää ratkaisuja suomalaisten
organisaatioiden tämän hetken haasteisiin.

Vastuunkantavien puolesta, 			

Vastuunkantavat 2020

Tommi Kortesniemi / Sherpa
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Vastuunkantavat
tarjoaa kriisiapua
Seuraavilla sivuilla on koottuna Vastuunkantavat-ryhmän saamat
julkiset toimeksiannot. Lue toimeksiantotekstit, valitse omasi, ole
yhteydessä toimeksiannon laatijaan ja ryhdy pro bono -töihin.
Meitä tarvitaan.

Vastuunkantavat
Unsplash
/ Sharon2020
McCutcheon
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Chasing the Spot

Mahdollistetaan Suomen skeittauksen maajoukkue ja heidät matkat Tokion 2020
Olympiakarsintakilpailuihin. Osaatteko sanoa missä muussa lajissa ei ole ikä, sukupuoli,
aika tai paikka rajoitteita ja jossa valtion peräänkuuluttama tunti liikuntaa päivässä ylittyy
heittämällä ;)
Hanke tarvitsee vielä yhden sponsorin jotta saisimme vietyä hankkeen kunnialla
maaliin saakka. Paikka olympialaisiin on jo saavutettu mutta nyt pyrimme tuomaan lajia
tunnetuksi isommalle yleisölle.

Lisätietoja: www.chasingthespot.com
Yhteydenotot: samuliheino74@gmail.com
Vastuunkantavat 2020
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Climate move

Climate Moven työn ja brändin kirkastus ja siitä viestiminen nettisivuilla sekä
sosiaalisessa mediassa. Climate Move -ilmastoliike tekee töitä varmistaakseen
Suomen ilmastotavoitteiden toteutumisen kutsumalla kaikki vaikuttamaan
ilmastopolitiikkaan. Jaamme tietoa ilmastotutkimuksesta ja -politiikasta, ja
tarjoamme toimintaa sekä yhteisön, jonka kautta on mahdollista vaikuttaa
ilmastopolitiikkaan. Ongelmamme on, että toiminta on melko hajautettua ja siitä
viestiminen on siksi vaikeaa. Puhumme muun muassa tutkijoiden ja poliitikkojen
kanssa, jaamme asiantuntijatietoa, järjestämme tapahtumia ja innostamme
seuraajiamme vaikuttamaan politiikkaan. Lisäksi olemme tulevaisuudessa
tuottamassa podcastia ja blogia. Tarvitsisimme apua kahdessa vaiheessa:
1.

Viestiemme kirkastus – miten kertoa selkeiten toiminnastamme ja siitä,
keitä olemme?

2.

Viestien vieminen sosiaaliseen mediaan kiinnostavalla tavalla.

Lisätietoja: www.climatemove.fi
Yhteydenotot: matti.pousi@climatemove.fi
Vastuunkantavat 2020
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Dynamo-valmennus

Oulussa on kolmen lukuvuoden ajan kehitetty koulupäivien yhteyteen ehkäisevää toimintaa niille
lapsille, joilla on vaarana jäädä arjen varjoihin. Osallistujia ovat olleet arat, ujot, harrastamattomat
ja kaverittomat lapset, joista koulun henkilöstöllä on syntynyt huoli. Kolmen vuoden aikana
toimintaan on osallistunut yli 250 lasta.
Hyvinvointivalmennuksen kehittämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Dynamo
Juniorit ry yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Yhdistyksen taustalla vapaaehtoisina toimii
kuntoutuksen, hyvinvoinnin, liikunnan ja tutkimustyön ammattilaisia.
Dynamo Juniorit ry on ketterä ja innovatiivinen lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä yhdistys,
joka on profiloitunut ennaltaehkäisevän, hyvinvointia lisäävän toiminnan kehittäjäksi. Nyt
pilotoidulla Dynamo-valmennuksella edistetään lasten ja nuorten valmiuksia toimia kaikilla
merkityksellisillä elämänalueilla. Toiminnan avulla ennaltaehkäistään yksilöille haitallisten
ilmiöiden kehittymistä ja autetaan yksilöitä löytämään oma paras tapa kasvaa ja kehittyä.
Dynamo-valmennuksen keskeisimmät tavoitteet ovat positiivisen mielenterveyden edistäminen,
yksilöiden pystyvyyden tunteen vahvistaminen, ja itseluottamuksen kasvattaminen.
Onnistuneen Dynamo-valmennuksen tuloksena on enemmän iloisia, itseensä luottavia lapsia ja
nuoria, jotka näkevät tulevaisuuden positiivisena. Valmennuksen tuloksia ja vaikuttavuutta on
työstetty yhdessä Oulun yliopiston ja Arvoliiton Hyvän Mitta -hankkeen kanssa.
Koronakriisin vaikutusten vuoksi Dynamo-valmennus siirtyi EtäDynamoksi ja ensimmäiset
kokemukset ja palautteet ovat olleet positiivisia. Etänä toteutettavalle itseluottamusta ja
rohkeutta vahvistavalle valmennukselle on varmasti laajemminkin kysyntää näinä aikoina.
Nyt, kun toiminnan vaikuttavuutta on tehty näkyväksi, niin meillä olisi halu tehdä toiminta
tunnetuksi valtakunnallisesti. Tämä oululainen “Islannin malli” voisi parhaassa tapauksessa olla
skaalattavissa osaksi koulujen arkea laajemminkin. Tähän tarvitsisimme osaamista ja resursseja.

Lisätietoja: www.dynamovalmennus.fi
Yhteydenotot: info@dynamovalmennus.fi
Vastuunkantavat 2020
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HELride 							
Collective Ry
4

Olemme Helsinkiläinen yli 500 jäsenen skeittaukseen keskittynyt seura. Tavoitteemme
on parantaa pääkaupunkimme skeittaajien oloja kaikin tavoin. Tilanteesta huolimatta,
tälläkin hetkellä käynnissä on useita nuorille suunnattuja projekteja. Osa ensi kesän
ulkoilmaan ja ihmisjoukoille suunnitelluista projekteista toteutetaan verkon välityksellä.
Skeittaus on taas nosteessa ja laji on mukana seuraavissa Olympialaisissa. Laji nauttii siis
taas kerran suuren nousun kautta. Meidän tavoitteemme on siis se, että voimme tukea
jo harrastuksen aloittaneiden toimintaa mutta myös tasoittaa tietä niille jotka ovat juuri
tutustumassa lajiin.

Lisätietoja: www.helride.fi
Yhteydenotot: helridecollective@gmail.com
Vastuunkantavat 2020
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Ihmisoikeusliitto

Ihmisoikeudet haltuun urheilussa!
Ihmisoikeusliitto tekee työtä ihmisoikeuksien toteutumiseksi Suomessa.
Seuraamme Suomen ihmisoikeustilannetta, vaikutamme ja tuomme päivänvaloon
ihmisoikeusongelmia Suomessa. Mottomme: Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Visiomme:
Suomi, jossa kaikkien perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Vaikutamme lainsäädäntöön
ja päättäjiin ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Koulutamme eri alojen ammattilaisia,
viranomaisia ja opiskelijoita ihmisoikeuksista. Kampanjoimme ihmisoikeuksien
toteutumisen ja yhdenvertaisuuden puolesta.
Meillä on käynnistynyt ajankohtainen hanke liittyen urheiluun ja ihmisoikeuksiin. Urheilu
ja ihmisoikeudet liittyvät monella tavalla yhteen. Viime aikoina keskusteluun ovat
nousseet mm. kansainvälisten urheilukisojen valmisteluun liittyvät ihmisoikeusongelmat
sekä häirintä ja syrjintä eri muodoissaan. Ihmisoikeudet haltuun urheilussa –hankkeen
tavoitteena on lisätä urheilun toimijoiden tietoa ihmisoikeuksista ja valmiutta edistää
ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke
toteutetaan yhteistyössä urheilussa toimivien järjestöjen kanssa, mukana ovat Suomen
olympiakomitea, Suomen urheilun eettinen keskus, ja Suomen paralympiakomitea,
lajiliitoista muun muassa Suomen urheiluliitto ja Suomen palloliitto.
Hankkeessa ei ole rahoitusta varsinaiseen julkiseen kampanjointiin, vaikka olisi erittäin
tärkeää tuoda näitä teemoja esille myös suurelle yleisölle. Jokaisen urheilijan tai urheilua
harrastavan nuoren ja aikuisen tulisi tietää oikeutensa ja urheilu- ja harrastustoimijoiden
tulisi edistää toiminnassaan ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Toivomme yhteistyöltä
kampanjakonseptia näkyvälle julkiselle kampanjalle.
Lisätietoja: www.ihmisoikeusliitto.fi
Yhteydenotot: reetta.helander@ihmisoikeusliitto.fi
Vastuunkantavat 2020
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Kasvio 2000

Olen järjestämässä vapaaehtoisena nuorille 13-20 vuotiaille joulutapahtumaa
vuodelle 2020, jossa pääsee viettämään turvallisten aikuisten kanssa joulua 23.12.25.12. ja tutustumaan suomalaiseen joulunviettoon sekä voi olla varma, että saa
joululahjan. Tämä on niille nuorille, jotka syystä tai toisesta eivät voi viettää joulua
kotona, mutta eivät halua, että heistä tehdään lastensuojeluilmoitus.
Tapahtuma jäsentyy, mutta ainakin pääkaupunkiseudulla on tarkoitus järjestää
tapahtuma. Myös Jyväskylään, Tampereelle ja Lahteen saattaa organisoitua tämän
konseptin mukainen Nuorten joulu 2020.

Lisätietoja: www.kasvio2000.fi
Yhteydenotot: peppi@kasvio2000.fi
Vastuunkantavat 2020
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Kehitysvammaliitto ry

Erityistä tukea tarvitsevien lasten mukanaolo tavallisissa yleisopetuksen koululuokissa
eli inkluusio on viime aikoina saanut paljon huomiota julkisuudessa, mutta valitettavasti
pitkälti negatiivista. Huonojen kokemusten taustalla on se, että inkluusiota on toteutettu
säästökeinona. Erityistä tukea tarvitseva lapsi on siirretty yleisopetukseen ilman riittävää
tukea, jolloin oikeastaan ei ole kyse enää inkluusiosta ollenkaan.
Keskustelu on ajautunut väärille urille. Haluaisimme kampanjoida sen puolesta, että
keskusteltaisiin vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeudesta
olla aidosti mukana siellä, missä muutkin lapset. Eristämällä heidät ikätovereistaan
viemme heiltä mahdollisuuden olla aidosti osallisia tässä yhteisessä maailmassamme.
Samalla viemme muilta lapsilta mahdollisuuden oppia elämän monimuotoisuudesta
ja rikastaa omaa maailmankuvaansa. Viestimme on suunnattu kaikkien koululaisten
vanhemmille, opettajille ja koulujen resursseista ja rakenteista päättäville. Jos lapsi ei
saa mennä lähikouluunsa, hän joutuu irtautumaan päiväkotiaikaisista ystävistään. Hän
voi joutua käymään koulua kaukana sieltä, missä omat sisarukset ovat. Hänet eristetään
erityisputkeen, jota pitkin hänen loppuelämänsä pahimmassa tapauksessa kulkee ennalta
määrättyjä latuja erityisluokkien kautta muiden erityispalvelujen asiakkaaksi.
Kampanjan tarkoituksena olisi muuttaa asenteita, mutta myös herätellä huomaamaan se,
että koulun resurssit ovat puutteelliset. Kampanjalla voitaisiin (riippuen sen laajuudesta)
myös kerätä hyviä käytäntöjä, joiden avulla inkluusiota on mahdollista toteuttaa.
Julkisessa keskustelussa on käsitelty lähinnä koulua, mutta inkluusio on toki myös laajempi
asia. Kyse on myös esimerkiksi harrastuksista ja vapaa-ajasta: onko lapsella apuvälineitä,
saako hän tukea kommunikointiin, sujuvatko kyydit niin, että hänellä on oikeasti
mahdollisuus osallistua ja olla aidosti mukana. Vammaisten lasten osallisuus rakennetaan
lasten arjessa.

Lisätietoja: www.kehitysvammaliitto.fi
Yhteydenotot: anneli.puhakka@kvl.fi
Vastuunkantavat 2020
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Kesälukioseura

Järjestämme ja tuemme kesälukioleirejä eri puolilla Suomea ja ulkomailla
sekä oman äidinkielen ja kulttuurin kursseja pakolaistaustaisille lapsille ja
nuorille. Arvostaisimme apua pakolaistaustaisille suunnatusta vahvasti tuetusta
kurssitoiminnasta viestintään ohjaajien ja koulutusalan ammattilaisten suuntaan.
Myöskin (voittoa tavoittelemattomista) kesälukioista sana kulkee paljolti
puskaradion kautta eli kaipaisimme ihan tunnettavuus- ja brändimainontaa.
Toimistomme 3 työntekijää pyörittää hyvin laajaa kurssitoimintaa.

Lisätietoja: kesalukioseura.fi
Yhteydenotot: juuli.jalavala@kesalukioseura.fi
Vastuunkantavat 2020
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Kotimaanapu

Kiitos tästä mahdollisuudesta pyytää apua Vastuunkantavilta. Alkuperäinen
ehdotuksemme oli mahdollistaa varainhankintakampanjan avulla huvipuistokäyntejä
vähävaraisille lapsiperheille, eri puolilla Suomea. Nyt koronakriisin myötä alkuperäinen
suunnitelma ei ole näissä olosuhteissa relevantti, ehkä jonain toisena kesänä.
Nyt akuutein hätä on kaikilla vähävaraisilla perheillä, yksinelävillä ja työttömäksi
äkillisesti joutuneilla, jotka ovat tulleet hakemaan apua seurakuntien diakoniatyöltä.
Seurakunnat raportoivat, että avun hakijoissa on paljon uusia, ennestään
tuntemattomia hakijoita. Huoli, erityisesti perheiden jaksamisesta on kova.
Diakoniatyöntekijät auttavat kuuntelemalla, kannattelevat silloin, kun ketään muita
kannattelijoita ei ole ja tarvittaessa antavat myös taloudellista apua. Diakonia työntekijä
löytyy jokaisesta Suomen seurakunnasta, joten avun perillemeno on kattavaa. Avun
saamisen edellytyksenä ei ole seurakunnan jäsenyys.
Tämän konkreettisen avun tueksi, voimme tarjota Kotimaanavun kautta taloudellista
tukea seurakuntien kautta. Kotimaanavun hyväntekeväisyyspalvelun kautta meillä on
nyt seurakuntien paikalliskeräyksiä auki ennätysmäärä. Hätä on suuri monessa kodissa.
Koska Kotimaanapua ei edelleenkään tunneta riittävän hyvin, tarvitsisimme
apua viestinnän asiantuntijoilta sen näkyväksi tekemiseksi valtakunnallisesti niin
netissä, somessa kuin TV:ssä ja radiossa. Kotimaanavun lyhyt piirrosvideo, kuvaa
konkreettisesti miten apu menee perille lahjoittajalta, diakoniatyöntekijän kautta
suoraan avuntarvitsijalle. Mutta kuvaako video riittävän hyvin sitä, miten esimerkiksi
koronakriisin luoma epätoivo ja epävarmuus näkyy ja miten seurakuntien keräyksiin
voi kuka tahansa lahjoittaa rahaa sekä miten lahjoituksen voi tehdä ja ketkä vievät avun
perille. Eli kaikkea sitä, miten seurakunnissa voimme auttaa hädän kohdanneita ihmisiä.
Kotimaanapu on osa Kirkkopalvelut - kokonaisuutta.
Lisätietoja: www.kotimaanapu.fi
Yhteydenotot: eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi
Vastuunkantavat 2020
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Käymäläseura
Huussi ry

Käymäläseura Huussi on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka on perustettu
helpottamaan ihmisten hätää. Yhdistys toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita siellä, missä
sanitaatiosta ja puhtaasta vedestä on pulaa. Lisäksi kotimaassa annetaan kuivakäymäläneuvontaa
mökkiläisille, haja-asutusalueiden asukkaille ja muille vinkkejä kaipaaville. Toiminta koostuu
pitkälti erilaisista hankkeista, joissa on mm. tutkittu virtsan lannoitepotentiaalia yhteistyössä
korkeakoulujen ja viranomaisten kanssa. Kolmen vuoden välein järjestetään kansainvälinen Dry
Toilet -konferenssi tutkijoille ja muille alasta kiinnistuneille. Tämä kaikki kolmen työntekijän ja
muutaman vapaaehtoisen voimin.
Yhdistyksen nimi ja missio saattavat herättää hilpeyttä, mutta asia on vakava. Yli miljardi ihmistä
elää ilman kunnollista käymälää ja tuhansia lapsia kuolee päivittäin ripuliin. Sanitaation puute
on monissa maissa kansanterveydellinen - ja siten myös kansantaloudellinen - haaste. Myös
luontaisen ravinnekierron edistäminen on tärkeää: ihmistuotokset kuuluvat maanparannukseen
ja lannoitteeksi, eivät puhdistuslaitokselle tai pahimmassa tapauksessa suoraan vesistöihin niitä
rehevöittämään. Toteutuessaan ekologinen sanitaatio on kiertotaloutta parhaimmillaan.
Yhdistyksen varainhankinta perustuu jäsenmaksuihin, huussikummimaksuihin sekä lahjoituksiin ja
aineettomiin lahjoihin. Hanketyössä on yleensä suuret omavastuut, joiden kattamisessa on kova
työ. Vuonna 2020 yhdistyksellä on todennäköisesti vain 1-2 työntekijää, joiden voimin hankkeita
ja tietoa viedään eteenpäin. Huussiasian eli kunnollisen sanitaation ja luontaisen ravinnekierron
tekeminen tunnetuksi ja tukemisen arvoiseksi on suuri haaste, johon kaikki apu otettaisiin
avosylin vastaan.

Lisätietoja: www.huussi.net
Yhteydenotot: mia.oneill@huussi.net
Vastuunkantavat 2020
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Liikunnan
kehitysyhteistö
LiiKe

LiiKe tekee liikuntaa ja kehitystä Itä-Afrikassa ja globaalikasvatusta Suomessa.
Kestävästi Liikkeelle -hankkeemme Suomessa tarvitsee mainosvideon
ja -printtimateriaalia jotta saamme kaikki Suomessa asuvat liikkumaan
vastuullisemmin ja kantamaan huolta ympäristöstä. Perussivustomme löytyy
www.kestavastiliikkeelle.fi -osoitteesta.
Haluaisimme houkutella kaikki mukaan oppimaan, miten Agenda 2030 -teemoja
voidaan toteuttaa liikunnan ja terveellisten elämäntapojen kautta.

Lisätietoja: www.liike.fi
Yhteydenotot: ari.koivu@liike.fi
Vastuunkantavat 2020
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Mielenterveyden
Keskusliitto

Haluamme poistaa mielenterveysongelmien päällä olevan stigman!
Lisää avointa puhetta mielenterveyden ongelmista ja niiden yleisyydestä,
lisää ymmärrystä työpaikoille ja päättäjille. Vähemmän häpeää, enemmän
pärjäämisen mahdollisuuksia mielenterveysongelmien kanssa kamppaileville.

Lisätietoja: www.mtkl.fi
Yhteydenotot: henna-riikka.myrskyla@mtkl.fi
Vastuunkantavat 2020
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Mimmitkoodaa.fi

Mimmit koodaa -ohjelman tavoitteena on tasa-arvon, diversiteetin ja osaajien
kasvattaminen toimialallamme. Ohjelman pitkäaikaisena tavoitteena on antaa tuleville
sukupolville tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ja menestyä IT-alalla sukupuolesta
riippumatta. Ohjelmisto- ja e-business ry järjestää yhdessä jäsenyritystensä kanssa
maksuttomia workshoppeja sekä muita tapahtumia ja koulutuksia toimialastamme
kiinnostuneille naisille, joilla ei ole aiempaa koodauskokemusta tai jotka haluavat saada
syvempää ymmärrystä ohjelmistokehityksestä.
Kahdessa vuodessa olemme kasvaneet 6000 naisen yhteisöksi. Olemme voineet
tarjota workshop-paikan 2000 naiselle yhdessä 50 softayritysten kanssa. EU:n talous- ja
sosiaalikomitea palkitsikin meidät kansalaisyhteiskuntapalkinnolla tehdystä työstä tasaarvon eteen! Yhä useampi näistä yhteisömme naisista on hankkinut uusia taitoja ja löytänyt
uusia vahvuuksia, jopa siirtynyt kokonaan ohjelmistokehityksen pariin.
Osallistumalla #mimmitkoodaa ohjelman toimintaan softayritykset ovat varmistamassa
suomalaisen softan tulevaisuutta, löytävät verkostostamme uusia osaajia ja ovat mukana
kantamassa yhteiskunnallista vastuuta tulevaisuuden osaajapulan pienentämisessä.
Ohjelmaa pyörittävä tiimi on pieni, yhden hengen kokoinen. Kaiken ajan mennessä
sisällön linjaukseen, hyvän opettavaisen materiaalin löytämiseen, käytännön töihin ja
sponsorien etsimiseen on sen suurin ja tärkein jäänyt tekemättä: viestiminen. Viestiminen
kohderyhmälle ja maailmalle kaikista niistä upeista asioista joita olemme tehneet! Niistä
lukuisista onnistumisista!
Tarvitsemme kipeästi apua viestinnän suunnitteluun sekä asiantuntijoiden neuvoihin,
tekemiseenkin. Takaan ettette pety, innostutte, ilahdutte ja voimaannutte tästä kaikesta
itsekin! #mimmitkoodaa ohjelma on oikeasti muuttanut maailmaa.
Lisätietoja: www.mimmitkoodaa.fi
Yhteydenotot: milja@mimmitkoodaa.fi
Vastuunkantavat 2020
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MLL

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö. MLL:n tavoitteena on
lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle.
Taloustutkimuksen Suomi tänään 2018 -tutkimuksen mukaan 76 % ihmisistä tuntee
MLL:n ainakin nimeltä. Samassa tutkimuksessa vastaajat kertovat, että heille
toiseksi mieluisin lahjoituskohde on lasten hyväksi kotimaassa tehtävä työ.
MLL täyttää tänä vuonna 100-vuotta ja olemme päättäneet varainhankinnassamme
keskittyä uusien kuukausilahjoittajien rekrytointiin. Haluamme saada MLL:n
kuukausilahjoittajaksi sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä.
Tarvitsisimme apuanne kuukausilahjoittajien rekrytointikampanjan suunnitteluun.
Hakusessa meillä on kampanjan suhteen niin yleisöön vetoavat viestit kun
kampanjassa käytettävät välineetkin. Oman haasteensa kampanjaan tuo myös
suhteellisen pieni käytettävissä oleva budjettimme.
Olisi mahtava päästä tekemään kanssanne yhteistyötä.

Lisätietoja: www.mll.fi
Yhteydenotot: tiina.vienanlinna@mll.fi
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Open Doors

Open Doors on kansainvälinen järjestö, joka auttaa uskonvakaumuksensa
takia vainon tai kidutuksen kohteeksi joutuneita kristittyjä niissä maissa, joissa
uskonnonvapaus ei toteudu. Kristityt ovat maailman suurin vainottu uskonnollinen
ihmisryhmä. Uskonnonvapaus on perusihmisoikeuksia, jonka merkitys usein
unohtuu Suomessa.
Haluaisimme jonkun kokemuksellisen tai havainnollistavan kampanjan kautta
tuoda esille millaista on ihmisen arki maassa, jossa hän on uskonvakaumuksensa
takia vainon kohteena ja toisaalta miten Open Doorsin yli 400 000 projektia 70
kohdemaassa voi muuttaa tilannetta.

Lisätietoja: www.opendoors.fi
Yhteydenotot: miika@od.org
Vastuunkantavat 2020
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Pakolaisneuvonta ry

Pakolaisneuvonta on kansalaisjärjestö, joka yli 30 vuoden ajan on tehnyt vaikuttavaa työtä
pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden ulkomaalaisten oikeuksien toteutumiseksi
Suomessa. Syksyllä 2016 turvapaikanhakijoiden oikeusapuun tehtyjen muutosten takia
olemme olleet viime vuodet taloudellisissa vaikeuksissa, joita pyrimme parhaamme mukaan
korjaamaan. Resurssimme ovat siis järjestökentänkin kontekstissa pienet. Missiomme
mukaisesti tarjoamme kuitenkin edelleen parasta oikeudellista asiantuntemusta sitä eniten
tarvitseville eli haavoittuvimmassa asemassa oleville turvapaikanhakijoille, pakolaisille,
paperittomille ja ihmiskaupan uhreille.
Vuosittain autamme tuhansia ihmisiä maksuttoman oikeudellisen neuvonnan kautta
ja avustamme satoja asiakkaita turvapaikan hakemisessa, työ- ja opiskeluluvissa sekä
perheenyhdistämisessä. Eräs pakistanilainen perheenisä kuvaili tuntemuksiaan pitkän
perheenyhdistämisprosessin jälkeen: ”Perheemme ei koskaan unohda saamaamme apua.
Toivon, että tulevaisuus on hyvä. Perheeni on nyt turvassa täällä. Nyt perheeni voi hyvin ja
lapset odottavat koulun alkamista.”
Viestinnälliset resurssimme ovat rajalliset - käytännössä yhden ihmisen työpanos - mutta
työmme tuloksista ja nykyisen maahanmuuttojärjestelmän epäkohdista viestiminen
on tärkeä osa toimintaamme. Siksi tarvitsemmekin osaavaa apua viestintä- ja/tai
varainhankintakampanjan ideointiin ja toteutukseen. Haluamme kertoa työstämme
mahdollisimman selvästi, kiinnostavasti ja tehokkaasti erityisesti sosiaalisen median
kanavissamme. Haluamme tuoda työmme tulokset ja asiantuntijuudemme suuren yleisön
tietoisuuteen - pienellä rahallisella panostuksella.
Haasteemme Vastuunkantavat-yhteisölle on seuraava: Miten saamme mahdollisimman
tehokkaasti ja iskevästi kohderyhmämme tietoon, että 1) Pakolaisneuvonta tekee työtä joka
on korvaamatonta ja konkreettista ihmisoikeuksien puolesta tapahtuvaa työtä ja 2) tätä
työtä voi kuka tahansa tukea rahallisesti.
Lisätietoja: www.pakolaisneuvonta.fi
Yhteydenotot: tomi.stromberg@pakolaisneuvonta.fi
Vastuunkantavat 2020

20

16

17

Psoriasisliitto

Meillä Psoriasisliitossa on ongelma: Psoriasista sairastaa lähes 100 000
suomalaista ja yksi psoriasiksen ilmaantumisen tyypillinen ikäkausi on
15-25-vuotiaana. Silti 13 000 jäsenestämme vain kourallinen on 15-25-vuotiaita.
Saamme jatkuvasti hyvää palautetta toimintaamme osallistuneilta.
Jäsenkyselyn mukaan psoriasista sairastavat kokevat liiton palvelut erittäin
tärkeiksi ja laadukkaiksi.
Haluaisimme tehdä kampanjan tai materiaalia, joka tavoittaisi erityisesti tämän
nuorten kohderyhmän. Toiveena on antaa ääni jäsenillemme: mitä hyvää he
ovat jäsenyydestä saaneet ja miksi jäsenyys kannattaa?
Psoriasis on tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, joka aiheuttaa iho- ja
niveloireita sekä altistaa monille muille sairauksille, kuten diabetes sekä
sydän- ja verisuonisairaudet. Alttius psoriasikseen periytyy. Psoriasis ei
tartu. Psoriasisliitto on psoriasista sairastavien valtakunnallinen potilas-,
kansanterveys- ja asiantuntijajärjestö.
Olisi hienoa päästä tekemään kanssanne merkityksellistä yhteistyötä!

Lisätietoja: www.psori.fi
Yhteydenotot: susanna.kaaja@psori.fi
Vastuunkantavat 2020
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Sairaalaklovnit ry

Sairaalaklovnit ry on yhdistys, jonka kouluttamat klovnitohtorit kiertävät lastenosastoilla
viihdyttäen ja ilahduttaen pieniä potilaita ja heidän perheitään. Sairaalaklovnit saavat lapset
hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan hyvälle mielelle, vapauttavalle naurulle
ja hulluttelulle keskellä sairaalan arkipäivää. Yhdistys on perustettu 2001 ja toimintamme
osastoilla on vakiintunutta ja valtakunnallista, olemme erittäin odotettuja ja rakastettuja
vieraita niin lasten kuin hoitohenkilökunnankin taholta. Toimintamme mahdollistetaan
kokonaan avustuksilla ja lahjoituksilla ja varainhankinta on meille tärkeää. Toimistoresurssit
ovat meillä minimissä, emmekä juuri pysty ostamaan ulkopuolisia palveluita. Mutta tarvetta ja
mielenkiintoisia projekteja olisi tarjolla vaikka kuinka. Tarve juuri nyt:
A. Digitaaliset klovnipalvelut. Nyt Korona-aikana kun emme voi toimia sairaaloissa, kehitimme
supernopeudella korvaavia toimintoja. Päivystämme videoyhteyksien päässä ja teemme arkisin
livelähetyksiä. Olemme huomanneet, että näissä uusissa digiloikka-työmuodoissa on valtava
voima ja pystyisimme niiden avulla tavoittamaan lapsia entistä tehokkaammin. Hollannin
vastaavalla järjestöllä on käytössään tätä varten appi, jonka saisimme ilmaiseksi käyttöömme.
Se pitäisi kääntää ja mukauttaa meille sopivaksi. Olisi ihan huippua! (ks. CliniClowns app)
B. Iloisia materiaaleja. Tärkeä osa kohtaamista lapsen kanssa on siitä jäävä muisto. Tästä
syystä jaamme yleensä korttia tai esitettä lapsille, johon koettu yhteinen hetki ”kiinnittyy”.
Tämän suhteen ja kaiken muunkin printtimateriaalin kanssa meillä olisi ihan valtavasti
kehitettävää. Jotain hauskaa ja aktivoivaa… olemme haaveilleet mm. vähän hullunkuriset
perheet tyyppisistä keräilykorteista, joita lapset rakastaisivat.
C. Some kuntoon, viestintä ojoon, kampanjat rullamaan. Markkinointiviestinnän
peruskampaus yhdistykselle. Perusviestin kirkastus, kanavien määrittely, vuosikello, prosessit
ja niinpoispäin. Ammattilaisten hellänjämäkkää otetta.
D. CRM, kotisivut yms. tietokonehommat. Meillä on crm-ohjelma, mutta käyttöönotto ja
hyödyntäminen nilkuttaa resurssien puutteessa. Taustajärjestelmät pitäisi yhdistää ja hioa
toimivaksi ja varainhankintaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Kotisivut kaipaisivat sekä teknistä ja
sisällöllistä päivitystä.
E. Jotain muuta? Tuliko mieleen jotain mitä emme ole osanneet edes ajatella? Joku teidän
experttialue, joka innosta ja jota haluaisitte päästä soveltamaan yhdistyksemme? Käy hyvin,
olemme joustavia ja erittäin helposti innostuvia!
Lisätietoja: www.sairaalaklovnit.fi
Yhteydenotot: aino@sairaalaklovnit.fi
Vastuunkantavat 2020
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Seurana Oy

Yksinäiset sotaveteraanit ja muistisairaat kaipaavat apuasi enemmän kuin koskaan.
Suomen ensimmäinen Kummivanhustoiminta, Seurana Oy. Suomessa on 300 000
yksinäisyyttä kokevaa vanhusta. Seuranan missio on Onnellinen vanhuus. Sitä teemme
yksityisasiakkaillemme, yrityksille työsuhde-etuna sekä Kummivanhuksillemme.
Seurana Oy:n kummivanhustoiminta käynnistyi 2018. Seuranan perustaja Mirka Saarinen
herätti yritysten ja yksityisten henkilöiden halun auttaa yksinäisiä sotaveteraaneja.
”Isoisäni oli sotainvalidi ja olen perustanut Seuranan hänen kokemansa yksinäisyyden
myötä, oman tarpeen ratkaisuksi. Kun kaksi vuotta sitten kesällä luin, että heidän tukensa
kotiin toimitettavasta avustaan vähenee, päätin tarttua heti asiaan.”
Saarinen otti yhteyttä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajaan ja ehdotti
idean Seuranan kummivanhustoiminnasta. Nykyään saamme kummivanhuksia myös
Helsingin Alzheimer -yhdistykseltä. Tulos tähän mennessä: 54 kk lahjaksi aikaa, 240
merkityksellistä tapaamista, 6 Kummivanhusta, 6 työllistettyä eläkeläistä Seuralaisena =
Onnellinen Vanhuus
Positiivinen kehämme on upea:
• Tyytyväinen kummivanhus.
• Onnellinen omaisensa, kun tietää että isällä on kaikki hyvin, kun Seuralainen on
luonaan.
• Onnellinen Seuralainen, joka saa tehdä hyvää ja merkityksellistä työtä eläkkeellä.
• Onnellinen lahjan ostaja, joka saa kummivanhuksen kuulumiset säännöllisesti ja
mahdollisuuden tavata häntä ja tutustua lisää.
Haastamme yrityksiä ja yksityisiä ostamaan lahjaksi aikaa kummivanhuksille. Meillä on
jono kummivanhukseksi – yksinäisyyttä on niin paljon.

Lisätietoja: www.seurana.fi/kummivanhus/
Yhteydenotot: mirka.saarinen@seurana.fi
Vastuunkantavat 2020
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Siskot ja Simot ry

Siskot ja Simot - luovan välittämisen yhteisö on suomalainen sosiaalinen innovaatio, jonka
tavoitteena on saada aikaan välittämisen kansanliike ajan henkeen sopivalla, modernia
isänmaallisuutta edustavalla tavalla. Toiminta-ajatuksemme on tuottaa iloa ja osallisuutta
ikäihmisille. Järjestämme (normaaliaikana) Välittämisen keikkoja, joilla vapaaehtoiset
kohtavaat kavereina kotona ja palvelutaloissa asuvia ikäihmisiä. Myös toimintaan
osallistuvat pop up- vapaaehtoiset saavat elämäänsä ilon hetkiä ja merkityksellisyyden
kokemuksia. Välittämisen keikoilla voi olla erilaisia teemoja: tansseista, diskoista,
lauluhetkistä ja ulkoiluretkistä pihatalkoisiin ja eläinpäivään.
Innostamme ja kutsumme kansalaisia mukaan siskoiksi ja simoiksi.
Visiomme on, että Suomesta tulee vastuullisen välittämisen yhteiskunta, jossa
ikääntyntyttäkään kaveria ei jätetä. Vision toteuttamiseksi tarvitsemme laajaa välittämisen
kansanliikettä. Uskomme , että koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on luonut
parempia edellytyksiä lähimmäisten auttamiseen. Mekin koordinoimme tällä hetkellä
riskiryhmille vapaaehtoisten tuottamaa kauppa- ja apteekkiasoinnin apua. Toiveenamme
on saada myös yrityksiä tukemaan toimintaamme.
Tarvitsemme apua toimintamme markkinointiin saadaksemme #kokosuomikeikalle
#ihan simona. Tarvitsemme meille parasta mahdollista yhteistyökumppania tarinamme
kerrontaan. Olemme valmiita panostamaan aluksi pienen nelinumeroisen summan
yhteistyöhön, ja odotamme myös pro bono -panosta yhteistyökumppaniltamme. Haemme
käynnistyvälle hankkeellemme ja sen viestinnälle rahoitusta eri tahoilta, jolloin toivomme
yhteistyömme rahoitusmahdollisuuksien parantuvan.

Lisätietoja: www.siskotjasimot.fi
Yhteydenotot: eero.vaisanen@siskotjasimot.fi
Vastuunkantavat 2020
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SOS-Lapsikylä

Yksikään lapsi ei saa jäädä ilman harrastusta vähävaraisuuden vuoksi. SOS-Lapsikylän
tavoitteena on mahdollistaa Unelmista totta -harrastustuen avulla jokaiselle lapselle ja nuorelle
yksi mieluinen ympärivuotinen harrastus perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
Olemme kehittäneet Unelmista.fi-alustan, jonka perimmäisenä tarkoituksena on vähentää
haasteellisessa elämäntilanteessa olevien perheiden sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton
eriarvoistumista ja syrjäytymistä. SOS-Lapsikylä tukee lasten harrastamista lahjoitusvaroin
erityisesti silloin, jos lapsen harrastus on vaarassa loppua tai ei voi alkaa perheen taloudellisen
tilanteen vuoksi. Alusta yhdistää tukea tarvitsevat perheet, harrastustoimintaa järjestävät
tahot ja lahjoittajat. Yhdessä koulujen kuraattorien kanssa etsimme tukea eniten tarvitsevia ja
tukea myönnetäänkin ensisijaisesti koulukuraattorien kautta tulleisiin hakemuksiin.
Emme voi tehdä lasten unelmista totta ilman rahallista tukea. Unelmista.fi-alustan kautta kuka
tahansa yksityishenkilö tai yritys voi tukea lasten harrastustoimintaa. Lahjoittaja voi perustaa
palveluun oman profiilin, jossa hän voi kohdistaa tukensa joko tietyn lajin harrastamiseen tai
alueellisesti.
Haluamme tehdä Unelmista.fi-alustasta kansallisesti tunnetun ilmiön ja samalla kiinnittää
huomiota lasten ja nuorten vapaa-ajan eriarvoisuuteen. Tavoitteenamme on tarjota
harrastukea 500 lapselle vuoden 2020 aikana, ja tähän tarvitsemme Sherpan ja muun
Vastuunkantavat-ryhmän apua. Toivomme siis ryhmältä kampanja-ideaa, jolla teemme
alustasta tunnetun ja houkuttelemme lahjoittajia alustalle.
SOS-Lapsikylä on lastensuojelujärjestö, joka auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja
nuoria. Ennaltaehkäisevän työmme tavoitteena tarjota tukea lapsiperheille mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa. Säännöllisen harrastamisen avulla voimme tukea lapsen identiteetin,
tietämyksen, fyysisen kunnon ja sosiaalisten taitojen kasvua sekä psyykkistä hyvinvointia.
Lisätietoja: www.unelmista.fi, www.sos-lapsikyla.fi
Yhteydenotot: paivi.haikio@sos-lapsikyla.fi
Vastuunkantavat 2020
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Suomen Partiolaiset

Tuhannet lapset ovat yksinäisiä vuodesta toiseen. Lapsena koettu yksinäisyys ennustaa
usein syrjäytymistä ja mielenterveyden haasteita. Harrastus on tutkitusti yksi parhaista
keinoista ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Hyvä harrastus tarjoaa turvallisen
ympäristön kasvaa ja oppia sekä löytää ystäviä.
Vähävaraisten perheiden lasten osallistuminen maksullisiin harrastuksiin on muita
vähäisempää. Harrastukset ja koulun ulkopuoliset aktiviteetit olisivat kuitenkin myös
vähävaraisille lapsille tärkeitä, sillä ne antavat uusia taitoja, kaverisuhteita, onnistumisen
kokemuksia ja mielekkään tavan rentoutua vapaa-ajalla.
Suomen Partiolaisten Partion ystävät -lahjoitusohjelma edistää lasten tasa-arvoista
mahdollisuutta harrastaa. Myönnämme saamiemme lahjoitusten avulla taloudellista tukea
partioharrastukseen niille nuorille, joilla ei taloudellisista syistä olisi muuten mahdollisuutta
harrastaa. Haluamme varmistaa, että raha ei ole este kenenkään partioharrastukselle.
Tavoitteemme toteuttamiseksi etsimme kuukausilahjoittajia, jotta voimme vastata
jatkuvasti kasvavaan taloudellisen tuen tarpeeseen.

Lisätietoja: www.partio.fi/lahjoita/partion-ystavat/
Yhteydenotot: simo.pynnonen@partio.fi
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Suomen Somalia-				
verkosto

Suomen Somalia-verkosto on Afrikan sarven alueen suomalainen kehitysyhteistyön
kattojärjestö. Meillä on 32 jäsenjärjestöä, suurin osa niistä suomensomaleiden
perustamia ja johtamia diasporajärjestöjä. Somaliassa teemme työtä ympäristönsuojelun
ja äitiysterveyden saralla. Autamme kuivuudesta kärsiviä perheitä sopeutumaan
ilmastonmuutokseen ja hidastamaan sitä siinä määrin kuin paikallisesti on mahdollista.
Koulutamme neuvolatyöntekijöitä tähtäimessämme äitiyskuolleisuuden vähentäminen
maassa, jossa se on maailman korkein.
Suomessa työskentelemme etenkin nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien
hyväksi. Impact Academyssa somali- ja muuntaustaiset nuoret kehittävät itseään ja
luovat verkostoja tulevaisuutta varten. Kouluvierailuilla annamme ennakkoluuloille
kyytiä, kun pakolaisina Suomeen tulleet kertovat oman tarinansa. Aloitimme viime
syksynä kouluvierailut ammattikouluissa ja todella kannustavaa palautetta. Muun muassa
vartijaopiskelijat ja heidän opettajansa olivat sitä mieltä, että kaikkien vartijaksi opiskelevien
koko Suomessa täytyisi kuulla sama setti!
Saamme toimintaan julkista rahoitusta, mutta iso osa (10-15 %) meidän täytyy silti kattaa
itse. Pienelle järjestölle pelkästään 10 000 euron kerääminen vuodessa on valtava
ponnistus, johon tarvitsemme muiden apua ja tukea. Lahjoituksilla keräämme osan, mutta
näyttävien ja vaikuttavien kampanjoiden suunnitteluun ei oikein ole mahdollista saada
ulkopuolista ammattiapua budjettirajoitteiden vuoksi. Siksi olisi mielettömän hienoa saada
kerrankin ammattilaisten suunnittelema kampanja varainhankintamme tueksi! Kohde voi
olla joko työmme Somaliassa (äitiysterveys tai ympäristönsuojelu) tai sitten vuoden 2021
kevääseen jatkuva kouluvierailuhankkeemme täällä Suomessa.
Toivottavasti innostutte! Kerromme mielellämme lisää!
Lisätietoja: www.somaliaverkosto.fi
Yhteydenotot: toimisto@somaliaverkosto.fi
Vastuunkantavat 2020
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Talous ja nuoret TAT

Talous ja nuoret TAT auttaa nuoria kehittämään talous- ja työelämätaitoja sekä
innostumaan yrittäjyydestä. Tarjoamme nuorten koulupolun varrella erilaisia
palveluita, kuten kutosille ja yseille Yrityskylän (yrityskyla.fi), toisen asteen opiskelijoille
Bisneskursseja ja yläkoululaisille tukea koulutus- ja uravalintoihin mm. Kunkoululoppuu.
fi-median avulla. Olemme myös lähteneet kehittämään TET-jaksoa ja koostaneet erilaisia
TET-malleja kunkoululoppuu.fi/tet-sivulle. Alkusyksystä haluamme kampanjoida isosti
TETiä työnantajille - haluamme, että työnantajat ymmärtävät, kuinka suuri merkitys
onnistuneella TET-kokemuksella voi olla nuoren työelämäkäsityksen ja tulevaisuuden
valintojen osalta. Tähän kampanjaan tarvitsemme apuanne.

Lisätietoja: www.tat.fi
Yhteydenotot: viivi.ali-loytty@tat.fi
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UFF

UFF on yleishyödyllinen säätiö, joka ylläpitää uudelleen käyttöön soveltuvien vaatteiden
kierrätyspalvelua Suomessa sekä tukee kehitysyhteistyötä Afrikassa ja Intiassa.
Jotta ihmiset Suomessa jatkossakin kierrättäisivät vaatteet tehokkaasti sellaisenaan
siinä käyttötarkoituksessa mihin ne on alun pitäen valmistettu, tarvitaan lainsäädännön
mukanaan tuomista muutoksista johtuen kierrätykseen selkeä valtakunnallinen
tiedotuskampanja, jotta vaatteet jätehierarkian mukaisesti saadaan uudelleen käyttöön
ensisijaisesti sellaisenaan ja vasta sitten materiaalina. Vuonna 2023 voimaatulevan EUlainsäädännössä edellytetään tekstiilijätteelle erilliskeräystä. Tiedotusta tarvitaan, jotta
resurssit käytetään mahdollisimman hyvin ja tarkasti ja varmistamaan, että uudelleen
käytettävä materiaali ei joudu jätteeksi ja taas jätetekstiili ei joudu keräykseen, joka on
tarkoitettu lahjoituksesi uudelleen käyttöön.

Lisätietoja: www.uff.fi
Yhteydenotot: minja.huopalainen@uff.fi
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UN Women

UN Women on YK:n tasa-arvojärjestö, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja
vahvistaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia ja asemaa globaalisti.
UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja ihmisoikeuksia
ajava järjestö. UN Womenilla on yli 200 kehityshanketta yli 90 maassa.
UN Women Suomi on YK:n UN Womenin kansallinen komitea, joka tukee UN Womenin
päämääriä keräämällä varoja UN Womenin työhön ja tekee varainhankintaa tukevaa
viestintä- ja vaikuttamistyötä.
TYÖMME TARKOITUS
Tavoitteenamme on maailma, jossa on yhtä arvokasta syntyä tytöksi kuin pojaksi, ja jossa
kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet.
• Rakennamme maailmaa, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus
• Tarjoamme naisille mahdollisuuden ihmisarvoiseen työhön ja omien tulojen hankkimiseen
• Vahvistamme demokratiaa, ihmisoikeuksia ja naisten osallistumista päätöksentekoon
• Tuemme tyttöjä ja naisia konflikteissa, katastrofeissa ja rauhanrakennuksessa

Lisätietoja: www.unwomen.fi
Yhteydenotot: jaana.hirsikangas@unwomen.fi
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30

27

Venner

Venner on yhteiskunnallinen yritys, joka toiminnallaan tähtää hyvinvoinnin tasaisempaan
jakautumiseen - ravitsemukselliseen tasa-arvoon, josta kovin vähän puhutaan. Ravintoköyhä
ruokavalio ja mahdollisuudet pitää perheestään ravitsemuksellisesti huolta ovat haasteita,
joihin tulisi kiinnittää suurta huomiota – sekä Suomessa, että globaalisti. Palkittu sosiaalinen
toimintamallimme pitää huolta, että myös vähempiosaisilla olisi mahdollisuus syödä
terveellisesti, ja kiinnittää erityistä huomiota kasvisten määrään ruokavaliossa sekä
kasvisruokaosaamiseen. Olemme ratkaisu suureen yhteiskunnalliseen haasteeseen, joka on
globaali ja massiivinen; huono ruokavalio on kallista yhteiskunnalle, mutta suurimman hinnan
siitä maksaa aina yksilö itse – oman terveytensä. Toimimme yhteistyössä järjestöpuolen
kanssa täydentäen heidän palveluitansa: Hope ry, Ensi – ja turvakodit, MLL, Marttaliitto
TUOTTEET: Mallimme perustuu kahteen tuotteeseen: Vennerin Keittiössäkasvisreseptipalveluun, jonka tuotot käytetään suoraan Vennerin ravitseviin
ruokaratkaisuihin: Venner-kasseihin. Näin henkilöt, ketkä pystyvät, auttavat apua tarvitsevia
samalla kun itse syövät paremmin, hintaan 9,90€/kk! (10 tilaajaa = viikon lämpimät ruoat,
aamupaloja, hedelmiä, D-vitamiinia ja reseptit + sähköinen kokkikurssi joka kuuden hengen
perheelle!). Monipuolinen, tarkasti suunniteltu Vennerin ruokakassi on viikon ravitseva
ruokaratkaisu, jonka perhe saa tilata kotiinsa kumppaniemme K-ryhmän tai Kauppahalli24
palvelusta. Kuka tahansa voi tilata ravitsevan ruokakassin lahjaksi apua tarvitsevalle
perheelle, tai tietenkin myös itselleen. Vastaanotettuaan ruokakassin apua tarvitseva perhe
voi valita tekeekö reseptit ruokakassin mukana tulevan reseptivihkon avulla, vaiko digitaalisen
kokkikurssin muodossa, joka löytyy Vennerin Keittiössä-palvelusta.
HAASTE: Vennerin Keittiössä-palvelua kehitetään, ja uusi versio uusine arkea helpottavine
toimintoineen lanseerataan kesän lopussa. Auta meitä kommunikoimaan palvelusta
kuluttajille! Olemme tekemässä jotain ihan uutta: luomassa palvelua, joka luo hyvinvointia
tehokkaasti yhteiskuntaamme – niiden, ketkä pystyvät, kannatellessa niitä, ketkä apua
tarvitsevat. Samalla, kun molemmat hyötyvät ja oppivat uutta! Tämän kirkastaminen sekä
viestiminen on meille haastavaa, etenkin niukkojen resurssien takia. Apunne on investointi
huomisen terveempään Suomeen, sillä selvitysten mukaan lasten ruokaympäristöön tehdyt
investoinnit voivat maksaa itsensä takaisin jopa seitsemänkertaisina! Perheiden palautteita
pääsette lukemaan täältä: https://venner.fi/pages/palautteet
Lisätietoja: www.venner.fi
Yhteydenotot: tuulia@venner.fi
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Yhteiset
Lapsemme ry

Olemme lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on edistää monikulttuuristen
lasten hyvän elämän edellytyksiä Suomessa. Yhteiset Lapsemme ry perustettiin
v. 1988. Toimintamme kohderyhmiä ovat mm. adoptiolapset ja -perheet,
nuoret turvapaikanhakijat, pakolaisperheet sekä eri kulttuuritaustoista tulevat
suomalaiset lapset ja nuoret. Meille on tärkeää rasisminvastainen työ, johon kuuluu
työpajatoimintaa, valmennusta, kampanjointia ja vaikuttamista. Järjestämme myös
tapahtumia ja ylläpidämme monikulttuurista lastenkotia Sipoossa. Lisäksi meillä on
kummiyhteistyötä Kolumbiaan, jonne keräämme varoja.
Suunnittelemme rasisminvastaisia työpajoja/koulutuksia myös aikuisten yhteisöille
- koska aikuiset luovat lasten maailman! Koulutuksia voisivat tulevaisuudessa tilata
työyhteisöt, jotka haluavat kehittää valmiuksia kohdata erilaisuutta ja rasismia, ja
lisätä yhdenvertaisuustietoa ja -taitoa. Koulutuksen suunnitelma on laadittu, mutta
tarvitsemme markkinointiviestintään uusia ideoita ja sparrausta. Markkinoinnin avulla
haluamme löytää yrityksiä, joissa työpajaa voisi pilotoida ja kehittää - ja jatkossa sitä
voitaisiin tarjota yhä laajemmalle kohderyhmälle.
Toivomme myönteistä suhtautumista ehdotukseemme - kiitos!

Lisätietoja: www.yhteisetlapsemme.fi
Yhteydenotot: markus.soderlund@yhteisetlapsemme.fi
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Kiitos
Thank you

2020 | covid-19

