OPEN 24 H
https://twitter.com/not_hnh
”ITSE TEKEMÄLLÄ, KUUNTELEMALLA, KATSELEMALLA, ARVIOIMALLA JA KOMMENTOIMALLA”
OSOITA TUKESI OSALTASI ASUNNOTTOMILLE JA ASUMISKRIISISSÄ ELÄVILLE VANTAALAISILLE

ASUNNOTTOMUUSSAIKAPOMMI, JOKA JO TOKI TIKITTÄÄ – 15 SEKUNTIA AIKAA
Tee se itse – maailmanpolitiikkaakin järkyttänyt sovellus Tik-Tok. Tee itse tai linkitä video, joka herättää ajattelemaan asumisasioita ja
muistuttaa asumisen järjestämisen tärkeydestä tai tukee asumiskriisissä eläviä. Musiikki, tanssi, laulu tai julkilausuma tai itkuvirsi tai …..mitä
15 sekunnissa ehtii. Mikäli linkki, jonka lähetät, on lyhytvideoon, jota et ole itse tehnyt, merkitse kenen tekemä se on tai sitten esityksestä tulee
ilmetä kenen tekemä se one. Yhteystiedot mukaan, koska kolme eri itsetehdyn TikTok lyhytvideon tekijää saa valintansa mukaisen
uustuotanto C-kasetin (vain uudet tai uudelleen julkaistut ei siis tyhjää) (Huom. yhteystietoja ei julkaista)
https://www.tiktok.com/
Esim: https://www.tiktok.com/@itsnastynaz/video/6777417884479114502 https://www.tiktok.com/@paigelayle/video/6855292988591967494
Lähetä linkki Tik-Tok videoon tai hakusana tarkasti, jotta siihen löytyy linkki
sähköpostina: runovoimaa@gmail.com otsikkoon voi kirjoittaa Tiktok tai videon työnimen tai mitä haluaa
kirjeessä: Vantaan seurakunnat, Homeless not hopeless, 2020, PL 56, 01301 Vantaa tai
tekstiviestinä tai WhatsApp viestinä: 050-5736354
viimeistään 17.10.2020 mennessä tai toki sen jälkeenkin voi lähettää mutta c-kasettien saajat valitaan siihen mennessä lähetetyistä. Linkit
kaikista Tiktok videoista, jotka saadaan 17.10.2020 mennessä, löytyy virtuaalikahvilan hyllypaikasta Tokitikittää

ETSIVÄ LÖYTÄÄ JA JAKAA JOS LÖYTÄÄ – SANAN JA SEN PAIKAN
Tee se itse – etsi Raamatun tekstejä, jossa asunnottomuus tai/ja kodittomuus mainitaan. Esim. “Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa.
Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja
kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni.” Kerro mistä luvusta ja jakeesta teksti otettu, joko Matt. 25:35-36 tai
sitten koko tekstikohdan lähde aukikirjoitettuna Matteuksen evankeliumi 25. luku jakeet 35-36. Yhteystiedot mukaan, koska kaikista etsineistä
ja löytäneistä ja jakaneista valitaan kolme löytäjää, jotka saavat hartauskirjan, jossa hartaustekstit koko vuodelle eli vuoden takuu.
(Huom. yhteystietoja ei julkaista)
Verkosta löytyy eri versioita myös erikielisiä ja myös 1992 versio suomeksi https://www.bible.com/fi/bible/330/GEN.1.FB92
Tekstit ja Raamatun paikat, josta tekstit löytyivät voi lähettää
sähköpostina: runovoimaa@gmail.com otsikkoon voi kirjoittaa sanan tai sanoja jakeesta tai mitä haluaa
kirjeessä: Vantaan seurakunnat, Homeless not hopeless, 2020, PL 56, 01301 Vantaa tai
tekstiviestinä tai WhatsApp viestinä: 050-5736354
viimeistään 17.10.2020 mennessä tai toki sen jälkeenkin voi lähettää mutta hartauskirjan saajat valitaan siihen mennessä lähetetyistä. Linkit
tai kaikki lähetetyt teksti, jotka saadaan 17.10.2020 mennessä, löytyy virtuaalikahvilan hyllystä kohdasta Bible

ASUNTO ON VAI ASUNNOTON – TUBELESS OR NOT
Tee se itse Youtube video tai musiikkivideo tai tarinavideo, jossa asunnottomuus tai/ja kodittomuus teema mukana. Vain luovuus ja
tekniikka rajana. Mielellään alle 5 min kokonaispituus. Voi toki tehdä useitakin. Mikäli käytät muuta kuin omatekemään teosta, videota tai
musiikkia, merkitse kenen tekemä jos se ei ilmene itse teoksesta. Yhteystiedot mukaan, koska kolme eri itsetehdyn Youtube videon tekijää
saa valintansa mukaisen uustuotanto LP-levyn (vain uudet tai uudelleen julkaistut ei siis käytettyä) (Huom. yhteystietoja ei julkaista)
Esim. video vuodelta 2014, joka oli tehty yhdessä opiskelijan kanssa:
https://www.youtube.com/watch?v=v8AerVxb2Z4&list=TLPQMjQwOTIwMjDKsfeo6lHSyA&index=1
tai erittäin suositeltava kertomistapatapayyppi on spoken word, josta esimerkki
https://www.youtube.com/watch?v=xpEHaqP8958
Youtube videon voi lähettää linkkinä
sähköpostina: runovoimaa@gmail.com otsikkoon voi kirjoittaa videon työnimen tai mitä haluaa
kirjeessä linkin videoon: Vantaan seurakunnat, Homeless not hopeless, 2020, PL 56, 01301 Vantaa tai
tekstiviestinä tai WhatsApp viestinä: 050-5736354
viimeistään 17.10.2020 mennessä tai toki sen jälkeenkin voi lähettää mutta LP-levyn saajat valitaan siihen mennessä lähetetyistä. Linkit
videoihin, jotka saadaan 17.10.2020 mennessä löytyy virtuaalikahvilan hyllystä kohdasta Tube

TOIVOLLASI LOHDUTA
Tee se itse eli etsi virsikirjan teksti, jossa asunnottomuus tai/ja kodittomuus mainitaan. Esim. “Maailmamme on koditon,sinun luonasi kotimme on.
Kaikki maailman lapset yhdistä sinun kansaasi riemuitsevaan. Kaikki maailman lapset yhdistäsinun kansaasi riemuitsevaan. Merkintä, mistä kohdasta
virsikirjaa otettu, joko 502:4 sitten koko tekstikohdan lähde aukikirjoitettuna virsinumero 502 säkeistö 4. Yhteystiedot mukaan, koska
valitaan kolme tekstien löytäjää, jotka saavat uusimman Club For Fiven Virsilevyn CD-muodossa. (Huom. yhteystietoja ei julkaista)
Mikäli ei löydy painettua versiota voi käyttää versiota https://virsikirja.fi/
Virsikirjaotteen tekstin ja sen virren numerot ja säkeistönumeron voi lähettää
sähköpostina: runovoimaa@gmail.com otsikkoon voi kirjoittaa virrren alkusanat tai mitä haluaa
kirjeessä linkin videoon: Vantaan seurakunnat, Homeless not hopeless, 2020, PL 56, 01301 Vantaa tai
tekstiviestinä tai WhatsApp viestinä: 050-5736354
viimeistään 17.10.2020 mennessä tai toki sen jälkeenkin voi lähettää mutta cd-levyn saajat valitaan siihen mennessä lähetetyistä. Linkit tai
kaikki lähetetyt teksti, jotka saadaan 17.10.2020 mennessä löytyy virtuaalikahvilan hyllystä kohdasta Virret

EI OLE PAIKKAA MISSÄ ASUA, IHMISET TUIJOTTAA MINUA
Tee se itse tai etsi sellainen rukous tai runo, jossa asunnottomuus tai/ja kodittomuus mainitaan. Mikäli käytät muuta kuin omaa runoa tai
rukousta merkitse keneltä tai mistä rukous tai runo on lainattu. Esirukouksessa ei tule käyttää henkilöissä koko nimiä. Merkintä, mistä kohdasta
esim. runo tai rukouskirjan teksti on otettu HUOM Voi toki lähettää samassa sekä rukouksen että runon. Määrä ei pelkästään riitä vaan myös
laatu. Mieluiten kuitenkin vain muutaman säkeistön pituisia. Esim. Runon nimi: Lasu Riekale. Pullonkerääjä. Ei ole paikkaa, missä asua.
Ihmiset tuijottaa minua,vanhaa Lasua Kun vaellan paikasta toiseen. Kirjasta: Taikuri Into Kiemura ja muita kaupunkilaisia, Otava 2007. Kirjoittaja Jukka Itkonen.
Yhteystiedot mukaan, koska valitaan kolme itsetehtyä runoa tai rukousta, jotka saavat joko runokirjan tai rukouskirjan kumpaakin siis 3 kpl
yhteensä siis 6 kpl jaetaan Runot ja rukoukset voi lähettää (Huom. yhteystietoja ei julkaista)
sähköpostina: runovoimaa@gmail.com otsikkoon voi kirjoittaa runon nimen tai mitä haluaa
kirjeessä linkin videoon: Vantaan seurakunnat, Homeless not hopeless, 2020, PL 56, 01301 Vantaa tai
tekstiviestinä tai WhatsApp viestinä: 050-5736354
viimeistään 17.10.2020 mennessä tai toki sen jälkeenkin voi lähettää mutta 3 runokirjan ja 3 rukouskirjan saajaa valitaan siihen mennessä
lähetetyistä. Kaikki lähetetyt teksti, jotka saadaan 17.10.2020 mennessä löytyy virtuaalikahvilan hyllystä kohdasta Runousko

ISOSSA KUVASSA ASUNNOTTOMUUDESTA VOI KERTOA KUIN SANOIN - RUN OR STAY
Tee se itse eli kuvaa kuva tai tee Instagram-video, joka kuvaa asunnottomuutta tai/ja kodittomuutta. Mikäli käytät muuta kuin omaa /
itseotettua kuvaa tai videota merkitse keneltä tai mistä kuva tai video on lainattu. Yhteystiedot mukaan, koska valitaan kolme itseotettua
kuvaa tai kuvavideota, joiden tekijät saavat hyvämuistisen muistitikun, johon voi tallettaa kuvat, jotka ei mahdu muualle. (Huom.
yhteystietoja ei julkaista)
Linkin tai Instagram tilin nimen voi lähetää
sähköpostina: runovoimaa@gmail.com otsikkoon voi kirjoittaa videon työnimen tai mitä haluaa
kirjeessä linkin videoon: Vantaan seurakunnat, Homeless not hopeless, 2020, PL 56, 01301 Vantaa tai
tekstiviestinä tai WhatsApp viestinä: 050-5736354
viimeistään 17.10.2020 mennessä tai toki sen jälkeenkin voi lähettää mutta muistitikun saajat valitaan siihen mennessä lähetetyistä. Linkit
tai kaikki lähetetyt teksti, jotka saadaan 17.10.2020 mennessä löytyy virtuaalikahvilan hyllystä kohdasta Runousko

MITÄ TULIKAAN TEHTYÄ?
PARHAAT PALAT PALAAVAT? HYLLYT ON TÄYNNÄ ASUNTOASIAA JA JOKAINEN VOI OTTAA SIELTÄ
MITÄ HALUAA JA HYLLYT PYSYVÄT EDELLEEN TÄYSINÄ
- 12.10.2020 ASUNNOTTOMUUSSAIKAPOMMI, JOKA JO TOKI TIKITTÄÄ – 15 SEKUNTIA AIKAA
- 13.10.2020 ETSIVÄ LÖYTÄÄ JA JAKAA JOS LÖYTÄÄ – SANAN JA SEN PAIKAN
- 14.10.2020 ASUNTO ON VAI ASUNNOTON – TUBELESS OR NOT
- 15.10.2020 TOIVOLLASI LOHDUTA
- 16.10.2020 EI OLE PAIKKAA MISSÄ ASUA, IHMISET TUIJOTTAA MINUA
- 17.10.2020 ISOSSA KUVASSA ASUNNOTTOMUUDESTA VOI KERTOA KUIN SANOIN - RUN OR STAY
- 18.10.2020 MITÄ TULIKAAN TEHTYÄ?

KAIKKI YHDESSÄ TIKTOK, YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, RUNOT JA RUKOUKSET,
VIRRET JA RAAMATUNSANAT

https://twitter.com/not_hnh
OPEN 24 H UNTIL 18TH OF OCTOBER 23.59 PM
”VOIMIA KAIKILLE ASUMISKRIISEISSÄ ELÄVILLE VANTAALAISILLE”
TURVALLISUUSSYISTÄ TOIVON OSALLISTUMISTA VIRTUAALIKAHVILAAN JA ETTÄ JAAT
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