
 

 

KANSALLISPUKUJEN TUULETUSPIKNIKIN KOOLLEKUTSUJAN MUISTILISTA 

Kansallispukujen tuuletuspiknikillä ei tarvita ohjelmaa. Eväät ja puvut riittävät mainiosti. Mikään ei 

estä esittelemästä pukuja tai musisoimasta, kunhan piknikillä saa myös olla ja jutustella rauhassa. 

Tarkoitus on, että kenenkään ei tarvitse järjestää ja olla vastuussa. Muutama asia on kuitenkin 

hyvä muistaa: 

1. Mieti sopiva paikka piknikille. Hyvä paikka on sellainen, jossa on kiva ja rento istuskella 

viltillä, mutta jossa on näkösällä eli vaikkapa keskustan puisto. Mieti myös varasuunnitelma 

sateen varalle. Onko lähellä vaikkapa avoinna oleva kahvila? 

 

2. Mieti sopiva aika. Kansallispuvun syntymäpäivä on 5.8. ja kansallispukujen 

tuuletuspiknikeillä juhlistetaan sitä. Mikään ei estä siirtämästä tuuletuspiknikiä johonkin 

toiseen päivään tai vaikkapa jonkin tapahtuman yhteyteen. Mieti aloitusaika niin, että 

mahdollisimman monet työssäkäyvätkin pääsevät mukaan. Päättymisaikaa ei tarvita, ellei 

piknik liity johonkin toiseen tapahtumaan, joka rajoittaa aikaa. 

 

3. Ilmoita aika ja paikka Kansallispukujen tuuletuspiknikin sivulle. Tämä on ainoa paikka, 

johon kaikki tuuletukset listataan ja täältä poimitaan tapahtumat Raidan markkinointiin 

(kohta 8). Kirjota teksti kommentteihin niin, että sen voi suoraan kopioida listalle. Jos aiot 

luoda tapahtumallesi esim. Facebook-tapahtuman tai tarkemmat tiedot jossain nettisivulla, 

tee se ensin ja liitä linkki kommenttiin.  

Muista myös ilmoittaa, jos tapahtumaasi tulee muutoksia. 

http://kansallispuku.blogspot.com/p/kansallispukujen-tuuletuspiknik.html 

 

4. Kansallispukujen tuuletuspiknikillä on nyt myös oma Facebook-sivu ja jos tuon kohdan 3 

kommentointi ei toimi, ilmoita tuuletuksestasi Facebook-sivulle vaikkapa yksityisviestinä: 

https://www.facebook.com/kansallispukujentuuletuspiknik/ 

 

 

 

http://kansallispuku.blogspot.com/p/kansallispukujen-tuuletuspiknik.html
https://www.facebook.com/kansallispukujentuuletuspiknik/


5. Kerro tuuletustapahtumastasi mahdollisimman laajasti omalla seudullasi niin, että kaikki 

halukkaat varmasti huomaavat sen. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja herättää 

huomion. Tätä kuvaa saa käyttää Kansallispukujen tuuletuspiknikien markkinoinnissa 

kuvaaja Sami Hämäläinen mainiten.  

https://1.bp.blogspot.com/-

GebCQlF2iy0/XjgUUAURGbI/AAAAAAABZfs/5aK4uOga8lk9eIw5NBdJJgRy__wZdKRbQCLcBG

AsYHQ/s1600/IMG_1473.JPG 

Jos teet tapahtumallesi oman Facebook-tapahtuman, kirjoita tapahtuman otsikkoon 

paikkakunta ja päivämäärä. Muuten meillä on kohta kymmeniä tapahtumia samalla 

nimellä ja lähimmän etsiminen vaikeaa.  

Tapahtumasta kannattaa kertoa ainakin 

- alueesi tapahtumakalenterissa (esim. https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-

FI/page/5efc4b5f2a317d19f9a83d46) 

- alueesi Facebook-ryhmissä (varmista, että tapahtuman markkinointi on ryhmässä 

sallittua) 

- Kansallispukujen tuuletuspiknikin Facebook-tapahtumassa: 
https://www.facebook.com/events/944436072800075 

- paikallislehdelle (kannattaa tehdä valmis pieni juttu ja tarjota sitä) 

- paikallisille kulttuuri-yhdistyksille ja muille tahoille, joissa voi olla  kansallispuvuista 

kiinnostuneita 

 

6. Jos haluat tehdä enemmän, voit esim. ehdottaa paikallisille museoille, ravintoloille ja 

kaupoille tarjouksia kansallispuvussa saapuvalle. Ehkä joku kahvila voi vaikkapa koota 

valmiita piknik-eväitä. 

 

7. Aihetunnisteet. Käytä kaikissa julkaisuissa aihetunnisteita #kansallispuku 

#kansallispukutuuletus ja #kansallispukutuuletus2021 (tai kyseisen vuoden vuosiluku) 

 

 
 

8. Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry markkinoi kansallispukujen tuuletuspiknikejä 

flyereillä ympärivuotisesti ja tuuletusten alla omalla Facebook-sivullaan sekä Instagramissa 

profiilissa @Kansallispukutuuletus. Käy tykkäämässä näistä julkaisuista ja jaa niitä omissa 

kanavissasi. Tapahtumat poimitaan Kansallispukujen tuuletuspiknikin sivulta (kohta 1). 
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