
Opiskelijoille suunnattu 
kampanja huhtikuussa 2023!
Vaskihaaste - Vastuullisuuden 

ja kestävän kehityksen 
lupaukset

Virve Rinnola, VASKI-hanke
#vaskihanke
#vaskihaaste
#kekelupaus

VASKI-hankkeen Vaskihaaste-kampanja järjestetään käsi 
kädessä SAKU ry:n Liikevirtaa-kampanjan kanssa. 

Yhteistyöjärjestäjinä ovat: KESTU -hanke, AMKE ry,
SAKKI ry sekä OSKU ry.



Esimerkkejä
kekelupauksista #vaskihaasteeseen
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Mitä?

” Osallistumalla Vaskihaasteeseen olet 
tekemässä opiskelijoista kestävämpiä 

ammattilaisia.

Samalla teet myös oman oppilaitoksesi 
kestävän kehityksen ja vastuullisuuden 

työtä näkyväksi sekä teet vihreää 
imagotyötä. ”

VASKI-hankkeen Vaskihaaste-kampanja järjestetään käsi 
kädessä SAKU ry:n Liikevirtaa-kampanjan kanssa. 
Yhteistyöjärjestäjinä ovat: KESTU -hanke, AMKE ry,

SAKKI ry sekä OSKU ry.



Miksi?

Opiskelijat oleellinen kohderyhmä
• VASKI-hankkeen kohderyhmänä ovat myös opiskelijat, 

joita pitää aktivoida ja osallistaa. Olemme hankehaussa
luvanneet osallistaa opiskelijoita, joten nyt tartutaan
toimeen. 

• Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille on tarjottava
ajankohtaista tietoa kestävästä ja vastuullisesta elämästä
ja kannustetaan antamaan kestävän kehityksen ja 
vastuullisuuden lupaus.

• Kampanja on hankkeen toimijoiden yhteinen ja 
pääasiallinen keino osallistaa hankkeen suurinta
kohderyhmää eli ammattiin opiskelijoita.

Tavoitteena kestävä ammattilainen
• Tämä inspiroi heitä sitoutumaan kestävämpään ja 

vastuullisempaan elämään.
• Tavoitteena on, että sitoumus on myös selkeä askel kohti

kestävää ammattilaisuutta ja identiteettiä. 
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Miksi?

Yhteistyö näkyväksi

• Jokaisen VASKI-hankkeen
osatoteuttajan on tärkeä osallistua
kampanjaan, jotta teemme vihreän
siirtymän työtämme näkyväksi myös
opiskelijoille!

• Yhteinen kampanja lisää
vaikuttavuutta sekä tekee
vastuullisuuden ja kestävän kehityksen
työtä näkyväksi.
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Lupaukset annetaan joko somessa aihetunnisteella #vaskihaaste ja #kekelupaus tai lähetetään 
verkkolomakkeella VASKI-hankkeelle: https://vaski.info/vaskihaaste
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Mitä hyötyä?

• Vahvistetaan positiivista kädenjälkeä
ympäristöön ja ilmastoon liittyvissä asioissa.

• Sitoutetaan opiskelijoita kestäviin ja vastuullisiin
toimintatapoihin.

• Positiivisen toivopuheen lisääminen on 
hyödyllistä komleksisessa maailmassa. 
Tulevaisuuteen tulee toivoa.

• Vallalla oleva ilmastoahdistus ei muuta
tulevaisuutta, mutta tietoisuus sen sijaan antaa
avaimet muutokseen. Yksi lupaus on yksi
konkreettinen muutos yhdelle henkilölle

• Tuhannet pienet teot ovat jo merkityksellisiä
itsessään. 
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Miten?

• Kampanja toteutetaan #vaskihaasteen avulla. Vaskihaaste
toteutetaan samaan aikaan Saku ry:n Liike virtaa –
teemakuukauden kanssa. Molemmat kampanjat edistävät
vihreää kädenjälkeä.

• Kampanja koskee kaikkia ammatillisia oppilaitoksia.

• Yhteistyöjärjestäjinä ovat VASKI – Vastuullinen ja kestävä 
ammatillinen koulutus -hanke, SAKU ry, KESTU -
hanke, AMKE ry, SAKKI ry sekä OSKU ry.

• Kampanjasivustolla: https://vaski.info/vaskihaaste/ on 
runsaasti kampanjamateriaalia tiedotteesta, julisteihin ja 
ideoihin ym.

• Talkootyöllä ja yhteistyöllä saamme kampanjan
onnistumaan, mutta se vaatii kaikilta pientä/pieniä tekoja!

• Lupaukset ovat yksinkertainen, helppo ja 
käytännönläheinen tapa muuttaa ilmastoahdistusta
toivopuheen kautta positiivisiksi toimintatavoiksi. Tartutaan
tähän mahdollisuuteen!
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Miten?

• Somekampanja toteutetaan #Vaskihaasteen avulla, jossa
haastetaan ammatillisten oppilaitosten opiskelijat
antamaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden lupauksia.

• Opettajien tai ohjaajien kannattaa ohjata tempaukseen
osallistumista ja samalla se tarjoaa opettajalle mallin, 
jonka avulla voi edistää keke-työtä.

• Kampanjasta tiedotetaan suoraan VASKI-hankkeen toimesta
esim. Teamsin ja Vaskihaasteen sparrausten sekä eri
yhteistyötahojen kautta. Tarkoitus on vaikuttaa suoraan
myös esimerkiksi opiskelijakuntiin.

• Opettajia innostetaan mukaan tarjoamalla valmis malli, 
jonka avulla voi osallistua opiskelijaryhmän kanssa
kampanjaan.
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Lupauksen jättäminen:

https://link.webropol.com/s/vaskihaaste tai 
jakamalla lupaus suoraan omissa somekanavissaan

aihetunnisteella #vaskihaaste ja #vaskihanke. 

https://vaski.info/vaskihaaste/
https://link.webropol.com/s/vaskihaaste


Lupausten kuntoon -malli 45 minuutissa (esimerkki)
TOIMI NÄIN:
1.Opettaja/ohjaaja/projektityöntekijä/tutoropiskelija kerää yhdeksi 
tunniksi opiskelijaryhmä yhteen, jotta voitte osallistua 
tempaukseen.
2. Ohjaaja kertaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden 
periaatteet  opiskelijoille.
Perustele opiskelijoille kestävyysmuutoksen tarpeellisuus. Kerro, 
miksi kestävyystaidot ovat tulevaisuuden tärkeä työelämätaito. 
(noin 15 min). Sido asiat joko aikuisten tai nuorten opiskelijoiden 
elämäntilanteeseen (noin 5 min). 
3. Voit näyttää esimerkkejä jo annetuista #kekelupauksista löytyy 
VASKI-hankkeen sivustolta: https://vaski.info/vaskihaaste/ Niistä 
voi ottaa mallia tai jatkojalostaa asioita. Sivusto voi olla taustalla auki 
tai opiskelijoiden älykännyköissä. (noin 5 min). Suora kopiointi ei ole 
ideana.
4. Motivoi heitä pohtimaan omaan lupaustaan joko pienryhmissä, 
pareittain tai yksin ja kirjaamaan ne kuvana/tekstinä tai videona.
Muista laittaa mukaan oikeat aihetunnisteet: #vaskihaaste ja 
#kekelupaus someen tai jätä lupaus lomakkeen avulla verkkosivulle 
https://vaski.info/vaskihaaste/.(15 min)

Johda esimerkillä! Kerro, että jokaiselta odotetaan jotain lupausta, vaikka se olisi pienikin.

5. Haasta muitakin mukaan! Kampanjamme tarvitsee meistä 
jokaista!
Oppilaitosten, rehtorien, opettajien sekä opiskelijoiden tulee 
haastaa myös muita osallistumaan kampanjaan somessa, 
sähköpostilla tai suusannallisesti. Käytä vaikka oheista kuvaa, jonka 
saat ladattua tästä.
Muistathan käyttää aina oppilaitoksen tai muun nimen kohdalla @-
merkin -> niin viesti kohdistuu oikein! 

6. VASKI-hanke jakaa julkaisuja edelleen somessa! 
Teemakuukautena on hyvin tärkeää olla aktiivinen somessa ja jakaa 
oman oppilaitoksen ja toisten julkaisuja.
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Vaskihaasteen tilaisuudet 
(Puhujat ja lisätiedot päivitetään pian tapahtumakalenteriin. Mukana myös virtuaalista yhteistyöskentelyä.)

• Seuraavat Vaskihaasteen 
ennakkosparraukset (keskenään 
erilaiset tilaisuudet, joista 
tehdään tallenteet) ovat:

• 17.1.23 klo 14:00-14:30

• 22.2.23 klo 14:00-14:30

• 22.3.23 klo 14:00-15:00

sekä teemakuukauden varsinaiset 
tilaisuudet:
• 3.4.23 klo 10:00-11:00 

Vaskihaasteen starttiwebinaari

• 17.4.23 klo 10:00-11:00
Vaskihaasteen  tehoviikon 
tsemppiwebinaari

• 27.4.23 klo 10:00-11:00 
Vaskihaasteen tuloslähetys
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Seuraa meitä somessa! Tykkää, jaa sekä kommentoi!

Vastaan mielelläni kysymyksiisi!

Virve Rinnola
virve.rinnola@sataedu.fi
040 1994414
VASKI-koordinaatiohankkeen
vastuullisuusviestinnän asiantuntija
Sataedu

www.vaski.info
#vaskihanke
#vaskihaaste
#kekelupaus
#kestävyystiekartta

Linkedin
Twitter
Instagram
Facebook
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:
Jätä lupauksesi: 

vaski.info/vaskihaaste
ja
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