
 

 
Maailman Sydänpäivää vietetään 29.9.2018  
 
Upeaa saada sinut ja yrityksesi mukaan kansainväliseen sydänterveyden 
teemapäivään.  Kiitos, kun vietätte päivää kanssamme ja teette sitä näkyväksi. 
 
 
Punainen valaistus 
 
Punaiset valot sytytetään lauantaina 29.9. ja ne saavat loistaa punaisina koko päivän. Yhtä lailla 
valot voi sytyttää vasta illan hämärtyessä.   
 
Toivomme toki, että someen päätyy mahdollisimman paljon kuvia hienoista valaisukohteista ja että 
voisitte jakaa siellä myös kuvan/kuvia omasta kohteestanne pukeutuneena punaiseen. Voitte 
käyttää tunnisteita #pukeudupunaiseen #maailmansydänpäivä ja #worldheartday. Sydänliiton voi 
hyvin tägätä mukaan postaukseen @Sydanliitto. Meidät löytää Twitteristä, Instagramista, 
Facebookista ja Linkedinistä.  
 
Tässä valmiita postausehdotuksia käyttöönne:  
 
Twitter: 
 
Kohteenne nimi loistaa tänään punaisena sydänterveydelle. Olemme mukana viettämässä 
kansainvälistä #maailmansydänpäivä ä 29.9. yhdessä @sydanliitto kanssa. 
 
Instagram: 
 
Tänään vietetään #maailmansydänpäivä ä ja Kohteenne nimi on pukeutunut punaiseen koska <3 . 
#pukeudupunaiseen #sydäntekeehyvää #worldheartday #sydän #sydänterveys @sydanliitto 
 
 



Facebook:  
 
Tänään vietetään Maailman sydänpäivää ja Kohteenne nimi loistaa punaisena koko päivän. Tule 
meidän ja Sydänliiton mukaan tekemään sydänterveyttä näkyväksi ja #pukeudupunaiseen 29.9. 
 
 
Meille saa mielellään lähettää kuvamateriaalia valaistuista rakennuksista myös sähköpostilla 
tiedotus@sydanliitto.fi. Käytämme luvallanne lähettämiänne kuvia, kun kerromme Maailman 
sydänpäivästä medioissamme. 
 
Mukaan on jo lähtenyt hieno joukko yrityksiä ja organisaatioita ja tällä hetkellä seuraavat kohteet 
saavat punaisen valaisun 29.9.: Finlandia-talo, Näsinneula, SkyWheel Helsinki, Helsingin ja Kuopion 
kaupunginteatterit, Oulun teatteri, Ylistön silta osana Jyväskylän kaupungin Valon kaupunki -
tapahtumaa, Tammerkosken keskijuoksu, Lahti Energian radiomastot, Luhta-talo, Tampereen 
Sähkölaitoksen Naistenlahden voimalaitos, Seinäjoen Lakeuden risti, Turun Kirjastosilta, Puumalan 
Siltatorni, Hyvinkään sairaala, Espoon Finnevikin silta, Kehä III:n lentoasemantien liittymäsillat, 
Espoon ja Iisalmen kulttuurikeskukset, Original Sokos Hotel Ilves, Sokos Hotel Torni Tampere sekä 
Scandic-hotelleista Scandic Tampere Station, Scandic Pori ja Scandic Park Helsinki.   
 
 
Osallistu Maailman sydänpäivän keräykseen 
 
Haastamme kaikki Sydänliiton yhteistyökumppanit osallistumaan Maailman sydänpäivän keräykseen 
haluamallaan summalla, tai perustamaan oman keräyksen. Keräyksen tuotto käytetään 
sydänterveyden edistämiseen ja sairastuneiden tukemiseen.  
 
Perusta keräys verkossa osoitteessa: oma.sydan.fi/sydanpaiva  
 
Sydämellistä päivää!   
 
PS. Muistakaa myös itse pukeutua punaiseen ja jakaa tyylinne somessa!   
 
Lue lisää kampanjasivuilta: sydan.fi/pukeudupunaiseen 
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