




Esitys pvm
Esittäjä

Ideoita ja intoa
ainejärjestöviestintään

ISYYn järjestökoulutus Joensuussa 4.2. ja Kuopiossa 5.2.2020 klo 14.15 - 15.15



Tänään aiheena:
1. Millaista on hyvä ainejärjestöviestintä?
2. Instagram-analytiikka pähkinänkuoressa
3. Käydään läpi mikä on sisältösuunnitelma
4. Tehdään ryhmissä sisältösuunnitelma
5. Käydään yksi sisältösuunnitelma läpi – keskustelua
6. Miten tehdä saavutettava Instagram-postaus?
7. ISYY ja ainejärjestöt – yhteistyössä on voimaa!



Millaista on hyvä järjestöviestintä?

1. Tavoitteellista - Miksi me viestitään?
2. Suunnitelmallista ja säännöllistä
3. Keskittyy teille tärkeimpiin kanaviin
4. Selkeät vastuunjaot ja auttamisen kulttuuri
5. Kohderyhmän kielellä 
6. Vuorovaikutteista
7. Nettisivut toiminnan tukikohtana (tiedot 

ajantasalla!)
8. Toimijalta toiselle periytyvää
9. Innostavaa ja rohkeaa!



Muodostakaa 3-4 hengen ryhmät



Järjestöviestintä - sharing is caring!

• Keskustelua ja kokemusten vaihtoa 3-4 
hengen ryhmissä (5 min.) 

• Mitä viestintäkanavia ainejärjestöllänne on 
käytössä? Kuinka ovat toimineet? Millaisia 
käytänteitä teillä on viestinnän 
toteuttamisessa (kuka on vastuussa, mistä 
asioista viestitään, mikä teillä toimii 
ja mikä ei?)



Miten kehittää Instagram-tiliä 
analytiikan avulla?



Miten kehittää Instagram-tiliä analytiikan avulla?

Kattavuus Sitoutuminen (vasen vs. oikea) Kävijätiedot - kohderyhmä



Sisältösuunnitelma avuksi viestinnän toteuttamiseen

Tavoitteet ja mittarit

● Mitä haluatte saada heissä 
aikaan?

● Kirjaa sitten jokaiselle 
kohderyhmälle yksi 
konkreettinen tavoite 
(esim. jokainen fuksi alkaa 
seurata järjestöä IG:ssä)

● Mieti, kuinka usein tuloksia 
arvioidaan ja kuka sen 
tekee? -> Kehitystoimet

Kohderyhmät ja kanavat

● Määritä kolme 
kohderyhmää 
ominaisuuksi-
neen:

Maantieteellinen sijainti, 
ikä, kiinnostuksen kohteet, 
perhe, sukupuoli

● Missä kanavissa he ovat 
paikalla?

Sisällöt

● Kirjataan kaksi sisältöideaa 
kullekin kohderyhmälle: 

Mikä sisältö heitä kiinnostaa 
ja mistä on heille hyötyä? 



Käydään läpi yksi esimerkki

Tavoitteet ja mittaritKohderyhmät ja kanavat Sisällöt



Miten tehdä saavutettava Instagram-postaus?



Yhteistyö ISYYn viestinnän kanssa

● Miten ISYY voi olla avuksi järjestöjen viestinnässä?
○ Tapahtumista Wiikko-Ärsykkeeseen / Weekly Feediin: 

Lähetä tapahtumatiedot ISYYn uutiskirjetiimille viikkoa 
ennen tapahtumaa.

○ Tapahtumat ISYYn nettisivujen tapahtumakalenteriin -> 
ilmoita ISYYn viestintäsuunnittelijalle. 

● Miten ISYYltä tulevat tärkeät viestit (esim. 
edustajistovaalit, hymy- ja valitusviikko) saataisiin 
tavoittamaan myös ainejärjestöjen jäsenet? 
Miten voisimme tehdä enemmän yhteistyötä?



YHTEENVETO

#1 Suunnitelmallisuus
#2 Selkeät vastuunjaot ja auttamisen kulttuuri
#3 Kiinnostava ja säännöllinen sisältö 
ja sen monikanavainen hyödyntäminen 
#4 Tulosten seuraaminen ja niiden läpikäyminen koko tiimille



Viestinnän tekemisen 
ei tarvitse olla vakavaa! <3
Hyvä viestintä lähtee 
hyvästä asenteesta!



KIITOS!




