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Probleem

Nakkushaigused tekitavad inimestes hirmu ja ebakindlust. 

Viirustest hoidumiseks pole tarvis otsida imelahendusi – 

suurimateks abistajateks on seep ja vesi. Inimesed aga ei ole 

harjunud oma käsi piisavalt tihti ning hoolikalt pesema.



eesmärk

Tugeva tervise hoidmiseks on kõige turvalisem viis pesta 

regulaarselt käsi. Nakkushaiguste suurema leviku peatamiseks 

tuleb pesta käsi vähemalt 20 sekundit seebi ja veega. 

Meie kampaania eesmärk on meenutada inimestele korraliku 

kätepesu olulisust, tehes seda pilkupüüdva visuaali ja tabavate 

loosungitega.



SIHTRÜHM

Erinevate sihtrühmade tähelepanu püüame erisuguste meediakanalite kaudu: noortele suunatud 

kampaania ringleb eelkõige sotsiaalmeedias, keskmisele vanusegrupile suuname kampaania televisiooni 

ja raadio vahendusel, vanimale vanusegrupile läheneme peamiselt trükimeedia abil.

NUPUKAD NOORED: 7 – 30a ǀ sotsiaalmeedia, kleepsud, printreklaam 

TUBLID TÄISKASVANUD: 30 – 60a ǀ sotsiaalmeedia, televisioon ja raadio, printreklaam 

SOLIIDSED SEENIORID: 60 + ǀ trükimeedia, televisioon ja raadio, printreklaam



IDEE

Kampaania visuaali keskmes on Michelangelo kuulsa teose “Aadama loomine” fragment, mis seab 

fookuse kätele. Teada-tuntud maalile lisab meie disainis omapära silmatorkav roosa vedelseebi pudel, 

millega ergutame inimesi kätepesul seebi kasutamist meeles pidama.  

Kui käed säilitavad igal visuaalil oma koha, siis küll aga vahetuvad nende kohal olevad meeldejäävad 

sõnamängud, et tagada kampaanias vaheldus. 

Vaimukad kalambuurid, popkunstist inspireeritud stiil ja lõbusad toonid ei noomi ega hirmuta, vaid 

annavad oma koosluses sõbralikult nõu.





PLAKATID



Välikampaania



TRÜKIMEEDIA



Televisioon ja raadio

Üle poole Eesti rahvastikust vaatab argipäeva õhtul telerit. 

Lühike ja tabav telereklaam, mis järgib kampaania üldist stiili, 

äratab gripihooajal tähelepanu. Reklaam suunab inimesed edasi 

kampaania kodulehele, kus ootavad ees juba täpsemad juhised 

ja põhjalikum info.

Vaata videot: https://vimeo.com/395354424

https://vimeo.com/395354424


VEEB

kasipesebkatt.ee 

Kampaanialehe eesmärk on tutvustada inimestele korraliku 

kätepesu olulisust. Veebilehel selgitame hoolika kätepesu 

kasulikkust ning kätepesu ärajätmise potentsiaalseid ohte. 

Loomulikult näitame ka, milline on parim viis tõhusaks käte 

pesemiseks. Samuti näeb kampaanialehel ka Instagramis loodud 

väljakutse galeriid.



sotsiaalmeedia

#käsipesebkätt 

Loome sotsiaalmeedias väljakutse, mille mõte on jäljendada 

Michelangelo maali kuulstat käte positsiooni. Sotsiaalmeedia 

kampaania eesmärk on anda sõnumile veelgi laiem kandepind. 

Palume tuntud inimestel väljakutsest osa võtta ning laseme 

rahval arvata, kelle kätega on tegu. Fotod lisatakse Instagrami 

teemaviitega #käsipesebkätt. Pildi jäädvustamine on 

keerulisem kui tundub – pildi peab tegema taimeriga või laskma 

sõbral pildistada.



Kampaania koolides

Korraliku kätepesu tuleks õpetada juba maast madalast. 

Koolides jagame informatiivse teabega flaiereid. Nende abil 

saavad õpetajad õpetada ja õpilased õppida. Oluline roll on ka 

noortele antavatel kleepsudel, mis leiavad peatselt pärast 

väljajagamist tee erilaadi pindadele.



KRAANIKAUSID LINNAPILTI

Ühistransport, kaubanduskeskused ja teised avalikud kohad on 

pisikutele ideaalsed levimiskohad. Pärast igat reisi ja väljaskäiku 

tuleks esimesel võimalusel käsi pesta. Selleks viime oma 

kampaania raames linnaruumi enim külastatud paikadesse 

kraanikausid koos vee ja seebiga. Kannustades inimesi 

linnaruumis käsi pesema, loodame kesist pesemisharjumust 

paremuse suunas nihutada.



Lisaidee

Aeg-ajalt tuleb ette, et riigikogus on pestud teineteise käsi. Riigimeeste kõrgete 

hügieenistandardite hoidmiseks korraldame riigikogus seminari: "Käsi peseb kätt", mille 

käigus õpetame kuidas peale raske töö tegemist käed kiiresti taas puhtaks saada. Seminari 

eesmärk on läbi huumori prisma õpetada erinevaid kätepesu tehnikaid ja võtteid. Samuti 

annab see võimaluse rahvasaadikutel propageerida puhaste käte tähtsust.




