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Viestintäringin tavoite

• Viestintärinki on yhdistyksessä viestinnästä 

vastaavalle tai viestintää hoitavalle henkilölle 

tarkoitettu tapaaminen

• jossa jaetaan tietoja, osaamista ja kokemuksia 

yhdistyksen ulkoisesta ja sisäisestä 

viestinnästä. 

• Vertaistukiryhmä



Herättelyä aiheeseen

• https://www.youtube.com/watch?v=LTx3a_OL

sYg

https://www.youtube.com/watch?v=LTx3a_OLsYg


Pelisäännöt

• Paikalla ovat kaikki juuri oikeat henkilöt

• Jokainen osallistuja on asiantuntija

• Jokaisen osallistujan ajatus on yhtä tärkeä

• Jokaisen vastuulla on se, että kaikilla on 

yhtäläinen tila puhua

• Saa olla myös hiljaa



Keskustelu pelisäännöistä

• Pelisäännöistä tuli positiivisia ajatuksia ja ne 
otettiin hyvin vastaan.

• Pelisäännöt voitaisiin näyttää joka kerta 
aloituksessa. Jos porukka vaihtuu, niin kaikki 
tietää pelisäännöt

• ”Pelisäännöt olivat hyvät ja voisin käyttää niitä 
omissa kokouksissani”



Odotuksia viestintäringistä

• Vinkkejä koulutuksista

• Tietoa ja työkaluja

• Viestintä on hankalaa..

• Ideoita viestintään (Miten muualla hoidetaan)

• Tukea ja apua viestintään

• Tukea tuulimyllyjä vastaan

• Yhteisiä koulutuksia (Esim. eri ohjelmat)

• Miten viestiä?

• Brändiviestintä

• Esimerkiksi miten kirjoittaa kunnolla lauseita sähköpostissa



Tämän kerran aihe

• Mitä välineitä käytämme viestinnässä ja 

millaisia kokemuksia välineiden käytöstä on?

• Miten olette päätyneet käyttämään näitä 

välineitä?

• Keskustelkaa välineen käytöstä: vinkkejä, 

ehdotuksia 



Mitä välineitä käytämme viestinnässä ja millaisia 

kokemuksia välineiden käytöstä on?

• Sähköpostilistat

• Instagram

• Facebook

• Whatsup

• Puskaradio

• Nettisivut

• Puhelin ja tekstarit

• Skype

• Messenger

• Esitteet

• Mainokset

• Mediatiedotteet

• Uutiskirjeet

• Blogit

• Yhdistystori

• Lehtijutut

• Näyttelyt

• Koulutukset

• Kohtaamiset ja tilaisuudet

• Youtube

• snapchat

• Twitter

• Periscope

• Rollup

• Yammer

• Jäsenlehti

• Myalbum.com



Keskustelua välineistä

• Pitää valita kohderyhmän mukaan mitä 
käyttää

• Ei kannata sählätä kaikkien kanssa, vaan 
valita muutama toimiva

• Osalle esitteet, soittaminen ja kasvotusten 
puhuminen toimivat parhaiten

• Kaikilla ei esimerkiksi ole puhelimessa 
Whatsuppia, joten se on otettava huomioon

• Keskustelua jatkettiin pienryhmissä



Palaute

• Mitä hyötyä Viestintärinki –tapaamisesta oli?

• Mikä olisi voinut mennä toisin?

• Mikä olisi mielestäsi hyvä teema seuraavalle 

kerralle?



Seuraava tapaaminen

• Sovittiin, että seuraavat viestit voidaan laittaa 

niin, että osallistujien sähköpostiosoitteet 

näkyvät ryhmäläisille.

• Sovittiin kuitenkin, että Tiina tai Matti laittaa 

viesti postituslistalle tässä vaiheessa. Listan 

muusta käytöstä sovitaan myöhemmin.

• 24.1.2017 klo 9 – 11

• Tilana Ratamo: Matarankatu 4, 3. kerros


