
   
 

   
 

Vasemmisto torilla – Opas telttailuun 

 

Vaalityö ja puolueen politiikan viestiminen voi olla myös perinteistä telttailua toreilla. Lähde 

rohkeasti mukaan telttailuun! Tässä pari vinkkiä onnistuneeseen telttakeikkaan. 

 

Telttailuun tarvitaan vähintään kolme henkilöä. Tällöin vaikka yksi pistäytyisi tauolla, 

paikalle jää silti kaksi vapaaehtoista pitämään yllä Vasemmiston reipasta mainetta. 

Tilannetta, jossa joku joutuu olemaan yksin teltalla on vältettävä.  

 

 

1. Miksi telttailu kaduilla, toreilla ja tapahtumissa kannattaa? 

 

Telttailu tuo näkyvyyttä puolueelle ja sen tekemälle työlle. Vasemmistoliiton 

moderninpunainen teltta tai logo näkyy kauas ja tuo puolueen tunnukset katukuvaan. 

Vaalien aikana teltta toimii ehdokkaiden kampanjoinnin tärkeänä tukikohtana.  

 

Hyvin varusteltu teltta herättää oikeissa olosuhteissa kuntalaisten ja äänestäjien 

kiinnostuksen ja on telttailun järjestävälle yhdistykselle oivallinen tapa houkutella 

uusia jäseniä ja aktiiveja. Samalla vasemmistoliiton markkinointi teltoilla on monelle 

vapaaehtoiselle oivallinen tapa osallistua puolueen toimintaan. (Kaikki eivät tosin 

telttailusta välitä, mutta onneksi puolueessa voi olla mukana muillakin tavoilla!) 

 

Toisaalta myös jos muutkin puolueet näkyvät telttoineen katukuvassa, pitää 

Vasemmistoliitonkin näkyä. Jos puolestaan muut paikalliset puolueyhdistykset ovat 

epäaktiivisia telttailijoita, saa Vasemmistoliitto etua “kansan pariin jalkautumisesta.” 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

2. Taustatyö 

- Valitse ajankohta ja paikka siten, että tavoitat paljon ihmisiä. Harva tulee vain 

meitä katsomaan, jos paikalle ei ole ministereitä tai puoluejohtoa. 

- Aikatauluta telttailu mieluusti paikallisten tapahtumien yhteyteen. 

- Suurten tapahtumien telttapaikoista saatetaan periä maksu. Selvitä asia 

tapahtuman järjestävältä taholta. 

- Muista kysyä lupa, jos paikka on esim. kaupan pihalla tai parkkipaikalla. Lupaa 

kysytään kauppiaalta ja yhteystiedot saa esim. kassalta kysymällä.  

 

3. Kalusteet 

- Teltta, jonka tulee olla sen kokoinen että se mahtuu kasattuna henkilöautoon. 

- Lisäksi tarvittavaa:  

4 telttapainoa Esim. Hiekkasäkkejä tai virallisia telttapainoja 

2 pöytää, taitettavia/kasattavia. Toinen tarjoilulle ja toinen jakotuotteille.  

1-2 taitettavaa tuolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistä hankimme puolueteltan? 
 
Teltta- ja markkinointitarvikekauppiaat ovat havainneet, että puolueet ja erityisesti niiden yhdistykset 
muodostavat tärkeän markkinan. Näin ollen teltan tilaaminen on helppoa, sillä monet verkkokaupat 
tarjoavat telttoja ja kankaita eduskuntapuolueiden painatuksilla suoraan omista valikoimistaan. 
Tavarantoimittajilta voi tilata myös muita telttailuun sopivia tarvikkeita, kuten beach flag -lippuja, 
pöytiä tai tuoleja. Seuraavassa linkki muutaman tavarantoimittajan sivuille, josta voi vertailla hintoja 
ja tarjouksia: 
 
https://markkinointitarvike.fi/91-puoluetelttapaketit 
https://marrow.fi/tuotteet/teltat/ 
https://www.tuulihaukkateltat.com/category/8/tuulihaukka-puolueteltat 
 
(Huom! Puoluetoimisto ei erityisesti suosittele mitään tiettyä tavarantoimittajaa. Ylläolevat linkit ovat 
tarkoitettu vain esimerkeiksi. Kannattaa tutkia laaja-alaisesti eri tavarantoimittajien tarjouksia 
telttahankintaa suunnitellessa.) 
 
Moni osasto on hankkinut telttarungon, jonka kankaiden painatus ei enää vastaa puolueen nykyistä 
ilmettä. Valitettavasti uusien telttakankaiden hankkiminen vanhoihin runkoihin on usein osoittautunut 
hankalammaksi ja kalliimmaksi vaihtoehdoksi kokonaan uuden teltan ja kankaiden tilaamiseen 
verrattuna. Asiaa voi tiedustella mm. yllämainituilta tavarantoimittajilta. 
 
Telttoihin on tarjolla erilaisia kokovaihtoehtoja, mutta yleensä puoluetelttakäytössä 3x3 metriä on 
osoittautunut hyväksi ja useimpiin toripaikkoihin sopivaksi kooksi. 

https://markkinointitarvike.fi/91-puoluetelttapaketit
https://marrow.fi/tuotteet/teltat/
https://www.tuulihaukkateltat.com/category/8/tuulihaukka-puolueteltat


   
 

   
 

4. Tarvikkeet 

− Lehtiä ja esitteitä, jakotavaraa. Ota mukaan myös esimerkiksi 

Vasemmistonuorten materiaaleja.  

− Kansan Uutisia. Muista tilata lehdet hyvissä ajoin, ohjeet ja hinnat alla. 

− Kahvia, glögiä / mehua, pillimehua, keksiä, karkkia, pullaa jne. Kauteen 

sopivaa tarjottavaa. Teemapäiviä, lätyn paistoa. Termoskannuja, kahville 

omansa. Huomioithan, että esimerkiksi markkinoiden yhteydessä voi olla 

rajoituksia mitä saa jakaa ilmaiseksi.  

− Suosittelemme Reilun kaupan tuotteita ja vegaanisten vaihtoehtojen 

tarjoamista. Ainakin on oltava kahvimaidoksi myös esimerkiksi kauramaitoa 

(kahville tarkoitettua esim. iKaffe). Huomioithan myös gluteenittomat 

vaihtoehdot. 

− Nippusiteitä, leikkurit/sakset, teippiä, nitoja. 

− Kyniä. 

− jäsenkaavakkeita/tarra-arkkeja tai jokin muistilappu missä yhteystieto 

jäseneksi liittymiseen. 

− ehdokaskaavakkeita aina kun on vaalit tulossa. 

− Ensiapulaukkukin on hyvä olla mukana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansan Uutisten nipputilaukset (ohjeet voimassa 8.5.2020) 
 

Nipputilaukset tulee tehdä Kansan Uutisten verkkosivuilta löytyvän tilauslinkin kautta 
viimeistään maanantaina klo. 12. 
 
Verkkolinnki: https://www.kansanuutiset.fi/tilaajapalvelu/kimpputilaukset 
 
Huomaathan, että tilaamasi kimpun postitoimipaikka pitää ilmoittaa katuosoitteen ja 
postinumeron tarkkuudella, eikä esimerkiksi pelkkä ”Ramonkylän K-market” riitä tiedoksi. 
 
8.5. voimassa oleva hinnasto nipputilauksille: 
 
Helsinki + Uusimaa  500 lehteä @ 0€ 501-1000 lehteä @ 0,2€/ kpl 
Muu Suomi   100 lehteä @ 0€ 101-1001 lehteä  @ 0,2€/ kpl 
 
Yli tuhannen lehden kimpputilaukissa hinta sovitaan erikseen. Tilauksiin lasketaan vielä päälle 
10% arvonlisävero. 
 
Huom! Puoluetoimisto ei vastaa lehtien hinnoittelusta ja mahdollisista muutoksista hinnoissa! 

http://www.vegaanituotteet.net/herkut/keksit-leivonnaiset/
https://vaikutavasemmistossa.fi/lomakkeet-ohjeet/lomakkeet/
https://www.kansanuutiset.fi/tilaajapalvelu/kimpputilaukset


   
 

   
 

5. Mainostaminen 

- mainosta tätä paikallisille lehdessä ja somessa. 

- Huomioi mainostuksessa puolueen graafinen ohjeistus.  

- mainitse rohkeasti kasvotustenkin telttailusta ja talkooapuna toimimisesta. 

Pyydä ystävä kahville. 

 

 

6. Roudaus 

- Tarvikkeet omissa laatikoissa. Mehuja, kahvia, keksiä. Huolehdi kylmäketjusta 

tarjottavien kohdalla. 

- Telttailuun liittyvät tavarat on hyvä pitää selkeästi omissa laatikoissaan 

toimistossa. Valmiit “telttailusetit” helpottavat roudausta ja vähentävät 

stressiä. Laatikoiden kannattaa olla helposti päällekkäin mahtuvia ja kestäviä. 

 

 

7. Kasaus 

− Selvitä miten käytössänne oleva teltta kasataan. Konkarit voivat opettaa 

ensikertalaisia ja aloittelijoita. 

- Nippusiteitä, ilmastointiteippiä, narua ja muita vastaavia tarvikkeita. 

kannattaa pakata aina mukaan. 

- Puolueen virallisen teltan kokoaa tehokkaimmin neljän hengen voimin 

(kulmista auki vedettävä “haitarimalli”), mutta kolmistaankin sen saa pystyyn.  

 

 

8. Käyttäydy hyvin 

- Jokainen kohtaamasi ihminen on potentiaalinen äänestäjä, toimittaja tai 

aktiivi. 

- Rasismia, homofobiaa yms. ei pidä hyväksyä. Aina voi sanoa ihmisille, että 

vasemmistolle ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja meillä ei hyväksytä kenenkään 

syrjintää.  

 

 

https://www.vasemmisto.fi/wp-content/uploads/2018/08/vasemmisto_graafinen_ohjeisto_1.0.pdf


   
 

   
 

9. Puhu 

- Tervehdi iloisesti ja tarjoa tarjottavia ohikulkeville.  

- Torilla ollaan puhumassa ja kohtaamassa ihmisiä, tee sitä rohkeasti.  

- Opettele kohtaamista jos se ei ole sinulle tuttua. Heti ensimmäisellä 

telttakeikalla ei tarvitse tunteja puhua elinkeinopolitiikasta kaikkien kanssa. 

- Voit puhua säästä ja maitolitran hinnasta, kyllä se jossain vaiheessa menee 

politiikkaan ja silloinkaan ei tarvitse tietää kaikkea. Usein pelkkä 

kuunteleminen riittää. 

- Lue aamun paikallislehti tai päivän lööpit ennen torikeikkaa niin tiedät mistä 

paikalliset haluavat puhua. 

- jos olet epävarma jostain puolueen kannasta, niin sano se ja voit vaikka 

googlettaa puolueen kannan tai sanoa, että palaat asiaan myöhemmin. Muista 

kuitenkin, että tämä lupaus on pidettävä ja asiaan palattava sähköpostilla tai 

soittamalla! 

- Muista keskustella enemmän äänestäjien kuin puoluetovereiden kanssa!  

- Pyri siihen, että teltan sisätila on aina selkäsi takana ja potentiaalinen 

äänestäjä rintamasuunnassasi. Jos olet selin yleisöösi, antaa se sinusta 

ja puolueestasi sisäänpäin kääntyneen kuvan. 

 

10. Siivoa jäljet 

- Pyyhi pöydät. 

- Kasaa roskat, myös lähiympäristöstä sekä maasta. 

 

11. Kasaa kamat ja palauta ne  

- Kiitä telttailukavereita ja moikkaa muut mahdolliset naapuritelttailija. 

− Pakkaa tavarat samaan paikkaan mistä otettu. 

− Jos telttakankaat kastuvat, ne on syytä levittää kuivumaan.  

− Vaikka teltan seinät on irrotettava purun yhteydessä, voi teltan kattokanaan 

voi yleensä jättää kiinni runkoon.  Tämä helpottaa teltan pystyttämistä 

seuraavalla kerralla. 

− Telttailusta ylijäävät pilaantuvat elintarvikkeet (maidot jne.) kannattaa jakaa 

osallistujille, jos seuraava telttailu ei ole heti lähipäivinä.  



   
 

   
 

12. Someta 

- Muista aina somettaa telttailusta jo tapahtuma aikana ja mainita postauksessa 

mihin saakka olette vielä tavattavissa. 

- Kerro kuvan kanssa, että olitte torilla ja mistä aiheista ihmisten kanssa 

juttelitte.  

- Jos tiedät seuraavan päivän ja paikan telttailulle, niin kerro se päivityksessä 

tyyliin: tänään torilla ja seuraavan kerran taas 2.2.2022. 

 

 

Ajattelemisen aihetta: puolueen markkinointi kevennetyllä konseptilla 

 

Jos toriteltan pystyttämiseen on vaikea löytää vapaaehtoisia tai yhdistyksellä ei ole 

varaa telttakalustoon, voi puoluetta markkinoida myös ilman telttaa! 

 

− Pelkällä roll-upilla tai beach flagilla ja esittelykärryllä voidaan 

pystyttää muutamaksi tunniksi asiallinen esittelypiste. 

− Kevennetty konsepti sopii vaalityöhön ja kiireisen vasemmistoaktiivin 

arkirytmiin. 

 

 

Turvallisuus  

 

Pidäthän huolen omasta ja toverin turvallisuudesta. Jos huomaatte telttailijoihin kohdistuvaa 

uhkaa olkaa matalalla kynnyksellä yhteydessä poliisiin.  

Havainnoikaa tovereiden keskusteluja ja jos huomaatte että keskustelukumppanin ääni 

nousee ja hän käyttäytyy uhkaavasti, menkää ja keskeyttäkää puhe ja pyytäkää vaikka toveria 

auttamaan mainostenlaitossa, keksikää tekosyy miksi keskeyttää puhe.  Kaikilla on oikeus 

koskemattomuuteen ja turvaan.  

 

Lue lisää puolueen turvallisen kampanjoinnin ohjeistuksesta.  

 

https://vaikutavasemmistossa.fi/kuntavaalit/turvallisuusohje-puoluetoimintaan/

