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Pientä Projektia
#pientäprojektia
RAKENNUSALAN SOMEKAMPANJA ALKAA LOKAKUUSSA 2020
ENNAKKO-OHJEISTUS HAASTEESEEN TARTTUMISEKSI
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Lähtökohdat
KUKAS KISSAN HÄNNÄN NOSTAA, ELLEI KISSA ITSE?

- Rakennusalan maine on ansaittua heikompi ja sitä mustaavat julkisuudessa ruoditut epäonnistumiset

- Rakennushankkeiden vaatimaa monipuolista osaamista ja huipputason projektinhallintaa ei usein huomata kuin 
silloin, kun jokin menee pieleen

- Nyt on aika kertoa onnistumisista koko rakennusalan yhteisessä somehaastekampanjassa

- Kampanjan organisoivat Rakennusteollisuus RT jäsenyrityksineen sekä rakennusalan henkilöjärjestöt 
Rakennusliitto, Pro, RKL, RIA, RIL ja SAFA

Annetaan alalle kasvot ja esitellään ylpeänä omaa kädenjälkeä!
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Jokainen suomalainen on rakentaja, 
mutta ”Pienillä projekteilla” on eroja
TOISILLA “PIENET PROJEKTIT” OVAT VÄHÄN SUUREMPIA KUIN TOISILLA

Kun puhutaan rakennusalan projekteista, kyseessä ovat hieman eri kokoluokan projektit kuin kotien kädentaitajilla. 
Siinä, missä kotona väkerretään kesäkeittiötä tai pihaterassin laatoitusta, rakennusalalla puuhataan muun muassa
valtavien infrahankkeiden, teollisuuskiinteistöjen tai uusien kerrostalojen parissa.

Haastetaan rakennusalan ihmiset ja muut suomalaiset jakamaan “pienet projektinsa” –
ylpeästi, mutta vähän kieli poskessa.
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Kampanjan kanavat
PIENTÄPROJEKTIA.FI

Kampanjan pääkanavina ovat Facebook (@Pientaprojektia), Instagram ja Twitter (#pientäprojektia). 
Netissä on kotipesänä kampanjasivu pientäprojektia.fi, joka avautuu lokakuun 1. päivänä.
Kampanja jatkuu lokakuun ajan, ja kampanjasivu jää auki sen jälkeenkin. 

Kampanjasivulla on mm.

• Kampanjafilmi, joka on koostettu yritysten ja alalla työskentelevien ennalta lähettämistä videopätkistä

• #pientäprojektia-haasteen somefeedi kaikista käytetyistä kanavista ja kaikista osallistujien julkaisuista

• Lyhyt kuvaus siitä, miksi kampanjaa tehdään ja osallistumisohjeet
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Kampanja alkaa 1.10.2020
Näin osallistut:
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Näin osallistut
OHJE LÖYTYY MYÖS VERKOSTA 1.10. ALKAEN: PIENTAPROJEKTIA.FI/OHJEET

Kampanjaan osallistuminen on helppoa ja yksinkertaista. Osallistuaksesi tarvitset vain Facebook-, Instagram- tai Twitter-
tilin ja älypuhelimen. Lisäksi postausten tulee olla julkisia.

1. Nappaa kuva tai video työpäiväsi aikana jostain, mitä olet tekemässä – voit ottaa myös selfie-tyyppisen kuvan. 
Pääosassa on "projekti", josta voit olla ylpeä. Projekti voi tarkoittaa esimerkiksi putkiremonttia, infrakaivantoa, 
kokonaista tornitaloa tai parketin asennusta. Projekti voi olla myös vaikka suunnitelma tai asiakkaan tarpeen 
ratkaiseminen. Voit lisäksi kertoa omasta projektistasi sanallisesti – halutessasi myös ilman kuvaa tai videota, mutta
kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tyyli on vapaa. Huumori ja rentous on suositeltavaa, mutta hyvän maun
rajoissa toki. 

2. Muista haastaa yksi tai useampi kollegasi mukaan julkaisemaan oma projektinsa, 
merkitse heidät julkaisuun @henkilö

3. Julkaise kuva oikeilla tunnisteilla haluamassasi sosiaalisen median kanavassa (Facebook, Twitter tai Instagram)

•Twitter & Instagram: Lisää julkaisuun tunniste #pientäprojektia

•Facebook: Merkitse julkaisuun @pientaprojektia (huom. ilman ääkkösiä)

4. Valmista tuli! Julkaisusi näkyy myös kampanjasivulla hetken kuluttua!6

http://pientaprojektia.fi/ohjeet


Esimerkkipostauksia
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Muistathan nämä
IHAN MUUTAMA POINTTI, LUETHAN ENSIN

1. Turvallisuusohjeet työmaalla/työpaikalla:  Huolehdithan, ettet kuvatessasi aiheuta vaaratilanteita ja että kuvissa ei
esiinny työturvallisuuspuutteita. Varmista, ettei työmaalla ole esimerkiksi tilaajan asettamaa kuvaamiskieltoa tai 
muita rajoituksia kuvaamiseen. Jos olet epävarma, voit varmistaa asian työnjohdolta tai omalta esimieheltäsi.

2. Instagramissa kilpailuun osallistuminen edellyttää, että osallistujan Instagram-profiili on julkinen. Myös Facebook-
postauksen on oltava julkinen eli kampanjaan osallistuvan julkaisun asetuksista tulee valita, että se näkyy kaikille 
eikä vain kavereille.

3. Jos kuvissa esiintyy muita henkilöitä, pyydäthän luvan kuvan postaamiseen.

4. Pientä projektia -haaste on tarkoitettu myös suurelle yleiseölle rakennusalan ihmisten lisäksi - voit haastaa myös
hyvin ystäviäsi, jonka tiedät harrastelevan esimerkiksi nikkarointi- tai remppaprojekteja :)

5. PS. Joka viikko arvotaan osallistujille palkintoja, R-kioskin ja K-raudan lahjakortteja!
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Ei muuta kuin 
haastetta jakamaan!
(Lisätietoja antaa tarvittaessa viestinta@rakennusteollisuus.fi)
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