


Pieni teko, parempi Naantali -haastekampanja

• Aatteellisena tavoitteena on yhteisöllisyyden rakentaminen 
Naantalissa

• Konkreettisesti tavoite on tuhat pientä tekoa kiusaamisen ehkäisyksi 
Naantalissa

• On kaikille avoin haastekampanja



Sisältö

• Lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset – kaikki tekevät pieniä hyviä tekoja 
toinen toisilleen

• Teko voi olla millainen tahansa; yllätys tai sovittu teko

• Pieni teko, parempi Naantali -kampanjalla pyritään tavoittamaan kaikki 
naantalilaiset: esimerkiksi varhaiskasvatus, koulut, kodit, järjestöt ja 
yritykset.

• Kampanjalla:
• tuetaan hyvää vuorovaikutusta ja ihmisten keskinäisiä suhteita: kukaan ei jää yksin
• halutaan ennaltaehkäistä kiusaamista ja yksinäisyyttä
• vahvistetaan lasten, nuorten ja aikuisten  yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden 

tunnetta
• korostetaan ihmisten välisen hyvän ja laadukkaan kohtaamisen merkitystä.



Millaisen viestin kaupunkimme tarvitsee?

• Kohtaamattomuus  on asia, joka satuttaa ja sairastuttaa. Sen 
seurauksiin meillä ei ole varaa.

• Kiusaamisen ehkäisy ei ole kenenkään yksittäisen henkilön tai tahon 
asia vaan yhteinen asiamme. 

• Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tärkeä ja ansaitsee olla oma 
itsensä.



Haastekampanja käytännössä

• Kampanja materiaali (logot, julisteet, videot) on avoinna kaikkien 
toimijoiden muuntautuvaan käyttöön kaupungin verkkopalvelussa 
osoitteessa www.naantali.fi/pieniteko. Sivusto avautuu 14.11.2019.

• Kampanjassa kuka tahansa voi tehdä jonkun pienen hyvän teon toiselle 
ihmiselle.

• Kampanjan tavoitteena on kerätä 1 000 pientä hyvää tekoa kampanjan 
verkkosivujen, sosiaalisen median ja päiväkotien ja koulujen kautta

• Varhaiskasvatuksessa on käytössä Pieni teko -passi, johon lapset saavat 
kerätä tarroja pienistä teoista. Teon voi määritellä lapsi itse, aikuinen tai 
kaveri. Tekoja voi tehdä varhaiskasvatuksessa, kotona tai harrastuksissa.

• Verkkosivujen kautta voi ilmiantaa omia tai toisten hyviä tekoja. 
Ilmoittajien kesken arvotaan Pieni teko –lahjakortti 15.12.2019.

http://www.naantali.fi/pieniteko


#PienitekoNaantali
KAMPANJA

varhaiskasvatuksessa
kouluissa

harrastuksissa

• Kampanja sopii erinomaisesti lapsen oikeuksien viikon ja päivän 20.11. viettoon.
• Kansallinen lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta.  Juhlavuoden teema on lapsen oikeus 

olla oma itsensä.

• Lapsen oikeuksien sivulla löytyy laajaa materiaali:
• https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/materiaalit/

• https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/materiaalit/lapsenoikeuksienlaul
u/

• Varhaiskasvatuksessa voidaan hyödyntää #PienitekoNaantali -passia.

• Varhaiskasvatus tempaisee 20.11. kello 10.00 – 10.30 pienellä teolla 
toritapahtumassa. Vakan väki jakaa iloista mieltä opettamalla lapsen oikeuksien 
tanssin toisille lapsille ja kuntalaisille.

• Kouluissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa voidaan haastaa lapsia tekemään 
hyviä pieniä tekoja ja keräämään niitä www.naantali.fi/pieniteko -sivulle. 

• Mukaan toimimaan haastetaan myös koteja ja perheitä.

https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/materiaalit/
https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/materiaalit/lapsenoikeuksienlaulu/
http://www.naantali.fi/pieniteko




Lisätietoja

• Kampanjaa ovat ideoineet kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, 
aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilökunta yhteistyössä viestinnän kanssa.

• Kampanjan suojelijana toimivat yksinäisyystutkija Niina Junttila sekä 
kaupunginjohtaja Jouni Mutanen
• Katso Niinan tervehdyssanat: www.naantali.fi/pieniteko

• Kampanjan materiaali
• Logo: Jani Käsmä
• Videot ja mainoskuvat: Jenni Kankaro
• Taitto: Taina Ponkamo

• Yhteyshenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Rantala, 
(kaisa.rantala@naantali.fi, p. 040 669 3926)

http://www.naantali.fi/pieniteko
mailto:kaisa.rantala@naantali.fi


Millainen on sinun pieni tekosi?


