Näin järjestät
112-päivän tapahtuman
112-päivää vietetään 11.2. Järjestä oma tapahtuma ja jaa turvallisuusvinkkejä!

Kuka tahansa
voi järjestää
tapahtuman
– livenä tai
virtuaalisesti!

Mikä on
112-päivä?

Aloita suunnittelu ajoissa!
• Kokoa työryhmä suunnittelemaan tapahtumaa.
• Hyödynnä omaa osaamistanne ja kiinnostuksen kohteita.
• Tee yhteistyötä esimerkiksi turvallisuustoimijoiden tai
järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa.

Vuosittain 11. helmikuuta vietettävä
112-päivä on valtakunnallisesti
merkittävin ja näkyvin turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja.
Kampanja kestää kokonaisen viikon
ja sen tavoitteena on lisätä kansalaisten
turvallisuustietoutta ja -osaamista.
Tapahtumat ovat tärkeä osa
112-päivän kampanjaa.

Tervetuloa mukaan!

Teemapäivää
voivat hyödyntää
koulut, päiväkodit,
harrastusseurat ja
työpaikat.

Hyvä sijainti, oikea aika
• 112-päivää vietetään 11.2., mutta voit järjestää
tapahtuman milloin tahansa kampanjaviikon aikana.
• Valitse tapahtumalle paikka, jossa ihmiset liikkuvat
– ostoskeskus, marketin piha, tavaratalo, tori tai kävelykatu.
• Hyviä tapahtumapaikkoja ovat myös koulut ja päiväkodit,
oppilaitokset, kunnantalot, vanhainkodit ja palvelukeskukset, työpaikat, varuskunnat tai pelastuslaitokset.

Vinkkejä tapahtuman
ohjelmaan
•
•
•
•

Opasta hätänumeron 112 oikeaa käyttöä.
Opasta tapaturmien ennaltaehkäisyä.
Auta tunnistamaan riskitilanteet.
Kerro, miten ottaa vastuu omasta ja
läheisten turvallisuudesta.
• Anna ensiapukoulutusta.
• Tarjoa alkusammutuskoulutusta.
• Järjestä pelastus- ja sammutusnäytös.

Tapahtumajärjestäjän
tietopankki
on verkossa
Ilmoita tapahtumasta, tutustu
kattavaan ohjeistukseen ja
lataa 112-päivän materiaalit
käyttöösi osoitteessa:

112-paiva.fi

Järjestäjän muistilista

Pysy
ajan tasalla,
seuraa
112-päivän
kanavia!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vastuunjako ja talkooväki
luvat ja poliisille ilmoittaminen
tilat ja tekniikka
maanomistajan tai kiinteistönhaltijan lupa
musiikin tekijänoikeudet
markkinointi ja tiedottaminen
ohjelma ja esiintyjät
koristelut ja siivoaminen
tarjoilut
koronahygienia

Tiedota ja
markkinoi

• Ilmoita tapahtuma mukaan kampanjaan
112-päivän verkkosivuilla.
• Kerro tapahtumasta paikallisille
tiedotusvälineille: mitä tapahtuu, milloin,
missä ja miksi.
• Kutsu paikallismediat mukaan
järjestelytalkoisiin ja itse tapahtumaan.
• Kaikki järjestelyihin osallistuvat voivat kertoa
tapahtumasta verkkosivuillaan ja somekanavissaan.
• Tapahtumasta kannattaa luoda myös
Facebook-tapahtuma, jota jokainen voi jakaa
omalle verkostolleen.

Hyödynnä valmiita
markkinointimateriaaleja
Aihetunnisteet mukaan somessa!

#112paiva
#112dagen
#112day

Lataa materiaalit verkosta:
112.fi/112-paivan-materiaalit

