
Rauha.
Maali joka Ratkaisee.

Näin järjestät  
Peace United -ottelun!
Kutsu kotipaikkakunnaltasi mukaan kaksi joukkuetta pelaamaan 
rauhan puolesta. Mieti joukkuetta kootessasi seuraavia seikkoja: 
Onko alueellasi sellaisia nuoria, jotka saattavat elää syrjäytymisen 
uhan alla? Entä haluatko edistää vaikkapa paikallisen ostos-
keskuksen yrittäjien tai viranomaisten ja nuorten välistä 
rinnakkaiseloa? Tai ihan järjestää hauskan päivän lähikoulullasi?

Peace United -ottelun tavoitteena on antaa nuorille onnistumisen 
kokemuksia yli yhteiskunnallisten rajojen, luoda uusia kontakteja 
ja lisätä joukkueen tuomaa turvaa sekä yhteenkuuluvuuden 
tunnetta.  

Muistilista ottelun järjestäjille:
 Kokoa vähintään kaksi joukkuetta. Jo kutsussa voit mainita, että 
jalkapallo yhdistää ihmisiä ympäri maailman ja on kieli, jotka 
kaikki ymmärtävät.  

 Huolehdi käytännön asioita: Varaa pelipaikka, tarkista 
tarvitaanko lupa ja hanki ottelulle tuomari. 

 Sovi joukkueiden kesken pelipaitojen väristä.

 Ilmoita järjestettävästä ottelusta, tilaa ottelua varten Peace 
United -pelipallo ja palkinnoksi kaksi rauhanrakentajan 
Peace United -kassia osoitteesta karita.linden-lemmetti@
kirkonulkomaanapu.fi. Kirkon Ulkomaanavulta saat apua myös 
tempauksen tiedotukseen ja markkinointiin. 

 Lataa A3 kokoiset mainosjulisteet osoitteesta www.peaceunited.fi.  
Julisteen alareunaan voit kirjoittaa ottelunne sijainnin ja ajan-
kohdan. Niitä kannattaa jakaa näkyville paikoille, jotta yleisö 
löytää otteluunne. 



 Ottelua kannattaa mainostaa myös sosiaalisessa 
mediassa ja paikallislehdissä. Monet paikallislehdet 
innostuvat helposti kirjoittamaan tapahtumista, joten 
toimituksille kannattaa antaa vinkki järjestettävästä 
ottelusta etukäteen. 

 Myös paikallisia yrityksiä kannattaa haastaa mukaan. 
Paikallinen kauppias saattaa haluta tarjota vaikkapa 
mehut ja makkarat myytäväksi pelin aikana. Kannattaa 
myös kysyä palkintoja mahdollisiin arpajaisiin, 
leikkimielisiin kisoihin tai pelaajien palkinnoiksi. 

 Varaudu palkitsemaan ottelun rauhanrakentaja 
kummastakin joukkueesta. 

 Ottelun aikana kannattaa pitää hyvää tunnelmaa yllä. 
Kuulutuksissa kannattaa mainita, että tärkeintä ei 
ole voitto. Todellinen voittaja on se, joka ymmärtää, 
että kaikki kuuluvat samaan joukkueeseen. Ottelun 
juontajaa kannattaa myös miettiä tarkkaan.  

 Molemmat joukkueet sekä ottelun rauhanrakentajat 
kannattaa kuvata yhdessä niin, että Peace United  
pallo näkyy. Lähetä kuvat myös osoitteeseen  
karita.linden-lemmetti@kirkonulkomaanapu.fi. 

 Jos osallistut otteluun koululuokan tai nuorisoryhmän 
kanssa ja haluat tutustua teemaan tarkemmin, 
osoitteesta www.peaceunited.fi löytyy videomateriaalia 
sekä kattava materiaalipaketti. Lisäksi osoitteesta 
www.tekojakampanja.fi löydät lisätietoa Kirkon 
Ulkomaanavun rauhantyöstä ja mainion lautapelin, 
joka avulla voit käydä Nuoret ja väkivaltainen 
radikalisoituminen -teemaa läpi nuorten kanssa. 
Käyttökelpoisia rauhankasvatusmateriaaleja saa 
myös esimerkiksi osoitteesta www.rauhankoulu.fi. 
Rauhankoululta voit tilata ryhmäsi käyttöön myös 
teeman käsittelyyn sopivan matkalaukun. 

 Peace United -ottelun yhtenä tavoitteena on kerätä 
myös varoja Kirkon Ulkomaanavun rauhantyöhön. 
Tätä tavoitetta varten voit kerätä katsojilta esimerkiksi 
vapaaehtoisen 5 € kannatusmaksun. Tilitä varat ottelun 
jälkeen tämän ohjeistuksen yhteydestä löytyvien 
tietojen mukaan Ulkomaanavun tilille.

 Ottelun jälkeen voit tiedottaa vanhemmille, pelaajille 
tai katsojille vielä siitä, millaista rauhantyötä 
Ulkomaanapu käytännössä tekee. Koululuokan kanssa 
oppilaita voi pyytää vaikkapa katsomaan yhden 
Kirkon Ulkomaanavun rauhantyöstä kertovan videon 
ja tekemään itselleen pelaajakortin Peace Unitedin 
verkkosivuilla. 

Kerättyjen varojen tilitys:
Käytä maksaessasi viitettä: 
Peace United

Voit käyttää jotain seuraavista 
tileistä:

Nordea
IBAN:FI33 1572 3000 5005 04 
BIC: NDEAFIHH

Danske Bank
IBAN: FI02 8000 1800 2233 40 
BIC: DABAFIHH 

Aktia
IBAN: FI19 4055 1220 0104 37 
BIC: HELSFIHH

Osuuspankki
IBAN: FI08 5723 0210 0215 51 
BIC: OKOYFIHH


