
Haaste kiusaamisen vastaiseen Onnellisuuspipokampanjaan, 

Toivotamme teidät lämpimästi mukaan yhteiskunnallisesti hyvään tekoon ja kansalaiskampanjaan. 
Pipoprojektin äiti on savonlinnalainen Kira Boesen. Kampanja on aikaisemmin toteutettu 
Savonlinnassa.  Tänä syksynä kampanjaa toteutetaan Helsingissä, Kuntoutussäätiöllä. Pipo on lämmin ja 
yhteinen asia. Kiusaamisen vastainen päätä lämmittävä ja syleilevä luksustuote. Neulomme silmukka 
silmukalta kiusaamista vähemmäksi ja onnellisuutta isommaksi. Päätittekö osallistua?  

Tarja Surakka on aloittanut Kuntoutussäätiöllä kansalaiskampanjan, jonka aikana neulotaan ja virkataan 
pipoja kotona tai kahvila/ravintola Muodossa os. Pakarituvantie 4. Valmiit pipot myydään ja pipoista 
saatu tulo lahjoitetaan Me-säätiölle kiusaamisen vastaiseen työhön. Sisustussuunnittelija Teuvo Loman 
toimii Onnellisuuspipo-haasteen kummina. 

Jokainen pipo saa onnellisuuspipologon ja sarjanumeron.  Pipot hinnoitellaan koon mukaisesti ja 
myyntihinnat ovat 13-20€/kpl.   Yhteisöt tai yksittäiset tahot voivat osallistua kampanjaan 50€:n 
haastesummalla. Tällöin on oikeutettu saamaan valitsemansa pipon. Ja tämän myötä osallistuu kampanjaan 
kannattajana. Tehdään hyvää yhdessä silmukka silmukalta! 

Kampanja on alkanut kuntoutussäätiöllä 7.8.2017 kahvila/ ravintola Muodossa. Lisätietoja antaa 
tarja.surakka@kuntoutussaatio.fi tai puh. 044 781 3136. Päivitämme aikataulua yhteisille kokoontumisille 
Facebookissa, jossa ilmoitamme yhteisistä tapaamisista kerran viikossa.  

OHJEET KAMPANJAAN 

1. Kudo pipo ja lahjoita se myyntiin Kuntoutussäätiön kautta. Tule yhdessä kutomaan pipo 
Muotoon. Lahjoita Muodolle lankoja tai puikkoja pipojen kutomiseen. Osta pipo Muodosta tai 
ryhdy haastekannattajaksi. 

2. Ota kuva piposta, me otamme kuvan pipostasi 
3. Jos haluat niin postaa pipokuva julkisesti Twitteriin, instagramiin tai Facebook -tapahtuman 

seinälle tunnisteella #onnellisuuspipo #stopkiusaamisellepipo #metalot #mekoulut 
4. Kiitä itseäsi hyvästä teosta! 

OHJEET KANNATTAJALLE 

1. Kerro halustasi osallistua kampanjaan kannattajana. 
2. Tilaa tilinumero Kuntoutusäätiön Tarja Surakalta 
3. Muista pyytää toimittamaan tai noutaa piposi meiltä 
4. Jos haluat niin postaa pipokuva julkisesti Twitteriin, instagramiin tai Facebook -tapahtuman 

seinälle tunnisteella #onnellisuuspipo #stopkiusaamisellepipo #metalot #mekoulut 
5. Kiitä yhteisöä ja itseäsi hyvästä teosta! 

Saadessasi tämän haasteen, tee edelleen haaste. Kerromme kampanjan kulusta ja kampanjan päättymisestä 
sosiaalisessa mediassa. Tavoitteenamme on kerätä 10 000 € kiusaamisen vastaiseen työhön. Suurkiit 

Kiusaamisen vastaisin terveisin, 
 
Tarja Surakka 
Kuntoutussäätiö 
Muoto 
tarja.surakka@kuntoutussaatio.fi 
www.facebook.com/Onnellisuuspipo/ 
puh. 044 781 3136 
 

Tarja Heinonen 
Kuntoutussäätiö 
Tiiminvetäjä, suunnittelija 
tarja.heinonen@kuntoutussaatio.fi 
www.kuntoutussaatio.fi 
puh. 044 781 3170  
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