Tipaton tammikuu – Tipattomasta tasapainoon.
Vinkkipaketti jäsenjärjestöjen käyttöön.
1. Ept-verkoston nettisivuilta (http://www.ept-verkosto.fi/tipaton-materiaalit) löydät Tipattoman
tammikuun somekuvat, joita voit jakaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media saavuttaa niin
kansalaiset kuin päättäjätkin, ja somessa on helppo osallistua keskusteluun ja kertoa omista
kampanjoistaan.

2. Muistathan myös Tipatonhaaste -haastekampanjan, johon voi osallistua osallistumalla Facebooktapahtumaan Tipatonhaaste Tipattoman tammikuun Facebook-sivuilla.

3. Järjestä aamukahvitilaisuus! Voit kutsua esimerkiksi yhteistyökumppaneita, kuntavaikuttajia ja
kohderyhmääsi kuuluvia henkilöitä aamukahville tai aamupuurolle ja juttelemaan päihteistä ja
päihdepolitiikasta. Samalla voit esitellä järjestösi toimintaa ja tavoitteita.

4. Illalla tai viikonloppuna alkoholiton pop-up drinkkibaari voi olla hyvä tapa tavata aiheesta
kiinnostuneita ihmisiä rennoissa ja mukavissa merkeissä.
Pop up drinkkibaaria varten tarvitset:
-

-

Sopivan tilan jonne ihmisten on helppo tulla. Elokolot ja kohtaamispaikat sopivat tähän
mainiosti. Voit myös esimerkiksi ottaa yhteyttä paikallisiin yrityksiin ja järjestöihin kysyäksesi
voisiko heidän tilojaan käyttää tipattoman tammikuun tempaukseen – tai jopa toteuttaa sen
yhdessä heidän kanssaan.
Tipattoman tammikuun julisteita ja muuta rekvisiittaa, joista tulijoille selviää helposti mistä on
kyse.
Alkoholittomia drinkkireseptejä sekä tarvikkeet niiden toteuttamiseen ja tarjoiluun. Reseptejä
löytyy helposti esimerkiksi netistä.
Ideoita

-

Keksi yhdistyksellenne nimikkodrinkki
Järjestä reseptikilpailu
Kutsu yhteistyöjärjestöjä tapahtumaan mukaan
Järjestä äänestys parhaasta drinkistä
Jaa tapahtumakutsua ja drinkkireseptejä somessa
Drinkkejä ei välttämättä tarvitse tehdä, myös erilaisia virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä voi
maistella ja vertailla
Mainosta tapahtumaa ajoissa
Tee pop up –drinkkibaarista jokavuotinen perinne

Pop up –toiminta on lainsäädännön mukaan mahdollista ilman elintarvikehuoneistoilmoituksen
tekemistä. Toiminnan on oltava kuitenkin vähäriskistä ja hygienian suhteen on oltava erittäin
tarkka.
5

Tee tiedote, johon on haastateltu omalta alueeltasi Tipatonta tammikuuta viettävää / viettäviä
henkilöitä. Paikallismediat toivovat usein paikallisia haastateltavia, tavallisia ihmisiä jotka viettävät
tipatonta. Tiedotteen läpimenon varmistamiseksi mieti, mille medioille / toimittajille / bloggaajille
haluat tiedotteen lähettää – huomioi myös lähetysajankohta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että
maanantaista torstaihin työpäivän aikana on hyvä aika lähettää tiedotteita.
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Kirjoita järjestösi sivuille blogi. Tulokulma voi olla henkilökohtainen, kuten miksi vietän tipatonta,
tai yleisempi – miten tipatonta Suomessa vietetään, millainen on perinteen historia ja
terveyshyödyt. Blogia on helppo jakaa eteenpäin myös somessa.

