Parodisia vastamainosvideoita ja performansseja
Eettisen kaupan puolesta ry, 2020
Tähän dokumenttiin on koostettu noin 20 parodista vastamainosvideota ja performanssia. Kunkin
teoksen kohdalla näkyy teema lihavoituna sekä toteutustapa, otsikko, tekijä ja videolinkit. Muutamasta
ensimmäisestä on mukana kuvakaappaus.

Kansainvälinen asekauppa, sota ja rauha
Parodinen ostos-tv-video
Guns for Sale, Teleshopping AK-47. Amnesty
International: https://youtu.be/lzRckMVEwdc
http://www.followthethings.com/
teleshop.shtml

Stereotypiat, Afrikka, eriarvoisuus, arvokkuus, hyväntekeväisyys, kehitys, vapaaehtoistyö
Parodinen kampanja ja videot
Radi-aid. SAIH Norway.
Africa For Norway - New charity single out
now! h
 ttps://youtu.be/oJLqyuxm96k
Let's save Africa! - Gone wrong
https://youtu.be/xbqA6o8_WC0
Who Wants To Be A Volunteer?
https://youtu.be/ymcflrj_rRc
http://www.africafornorway.com/

Kulutuksen ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset, animaation ja oheistuotteiden tuotanto,
työntekijöiden ja eläinten oikeudet
Parodinen intro animaatiosarjan jakson alussa
Simpsons. Banksy: https://youtu.be/DX1iplQQJTo
http://www.followthethings.com/
simpsonscouchgag.shtml

Kulutuksen ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset, pikamuoti, vaatetuotanto, jäte,
kauppakeskukset, identiteetti
Parodinen zombiperformanssi
kauppakeskuksessa sekä kuvitteellisen
zombielokuvan traileri ja elokuvajuliste
Shop till you Drop Dead official trailer.
Häiriköt-päämaja & Eettisen kaupan
puolesta: https://youtu.be/qQMxytziNTU
https://hairikot.voima.fi/artikkeli/
kuluttaja-zombit-keskuudessamme

Kulutus, identiteetti, kauppakeskukset
Parodinen kulutusta ylistävä performanssi kauppakeskuksessa ja video
Kultaisen Ostoskärryn Seurakunta (KOS) REDIssä. Voima & KOS: https://youtu.be/x_eoEYfRI5U
https://hairikot.voima.fi/tag/kultaisen-ostoskarryn-seurakunta/
Maailmankaupan oikeudenmukaisuus, tuotanto, tehtaat, työolot ja työntekijöiden oikeudet
Parodinen video
Millä ehdoilla sinä tekisit töitä? Eettisen kaupan puolesta ry: https://youtu.be/F93ZZJ3_ryk
Mainosten lupaukset, viherpesu, sertifioinnit, yritysvastuu, kulutus
Parodinen vastamainosvideo
Viherpesu. Mudvertising Group: https://funny-video-online.com/watch/54s4s3t3y4y2x294l4c4h5.html
Ruoka, ruokahävikki, kouluruokailu, kulutus
Parodinen vastamainosvideo
Vastamainos ruokahävikistä. WWF ja Helsingin kuvataidelukio: https://youtu.be/EY6LB26R9T0
Brändien ja mainosten mielikuvat, kulutus, suklaa, kaakaontuotanto, työntekijöiden oikeudet,
yritysvastuu
Parodiset vastamainosvideot
The truth about women and chocolate - Oxfam goes #BehindTheBrands. O
 xfam International:
https://youtu.be/eYqZO4fUSzg
Rohe Ostern: Lebensmüder Osterhase braucht deine Hilfe! - Teil 1. Public Eye / Ausklärung Von
Bern:

https://youtu.be/TwWrKrPdgzU
Kulutus, bonuskortit, markkinointi, tietoturva, elintarvikeketjujen vastuullisuus
Pitkä sketsi parodisessa tv-ohjelmassa
Bonuskortit. Jukka Lindström & Noin viikon uutiset: https://youtu.be/5PjgIQcFBV
Ruoan ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset, McDonald’s, lihantuotanto, terveys, jäte,
yritysvastuu
Parodinen patsaanryöstöperformanssi ja video
FLA ransom demand video, 2011 & FLA Fox news, 2011. Jani Leinonen/Food Liberation Army:
https://janileinonen.com/category/videos/
Brändien ja mainosten mielikuvat, Kellogg’s, Tony the tiger, eriarvoisuus, väkivalta
Parodiset vastamainosvideot (huom. melko rajua mustaa huumoria)
Anna / Rick / Candy – Tony is Back! Jani Leinonen: https://janileinonen.com/category/videos/
Kananmunateollisuus, eläinten oikeudet, elintarvikeketjujen vastuullisuus, kulutus
Parodinen vastamainos, video ja kampanja lehdessä, mediassa ja kaduilla
Suomen suurin häkkikanala. Oikeutta Eläimille ja Voima: https://youtu.be/NNC5i0tNpz0
https://hairikot.voima.fi/artikkeli/tutkimusmatkoja-normaaliin/
Muovijäte merissä, ympäristössä ja ruoassa, ympäristöongelmat
Parodinen vastamainosvideo ja minidokumentti
Plastic seduction. PlasticPollution: https://youtu.be/G4JvMwem7mc
http://www.dailydifference.org
The Majestic Plastic Bag - A Mockumentary. Heal The Bay: https://youtu.be/GLgh9h2ePYw
https://healthebay.org/

Maito, kasvipohjaiset juomat, kunto, terveyssuositukset, maskuliinisuus
Parodinen mainosvideo, jossa tunnettu räppäri-kehonrakentaja matkii vanhaa suomalaista mainosta
maidon juomisesta. Hyvä esimerkki oikeasta mainoksesta, jossa käytetään vastamainonnan logiikkaa.
Kaslink Aito, Mä en enää koskaan juo maitoa. Kaslink: https://youtu.be/KU9ewY_0yLA

