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VIESTINTÄ ON KAIKKIEN JUTTU!



VAPAAEHTOISET 
VIESTINNÄN RYHMISSÄ

Viestintä- ja markkinointivaliokunta johtaa

Toteuttavat ryhmät: 

Partio -lehden ja Partiomedian toimituskunta 

Medialähettiläs-koulutus/YSP-ryhmä

Kuvausryhmä

Some-ryhmä

- Facebook
- Instagram
- SnapChat
- Twitter
- YouTube
- Linkedin



VIESTINNÄN PRO:T 
VAPAAEHTOISTEN 
TUKENA
Vasemmalta: 

Eeva Helle, graafinen suunnittelija

Anna Koroma-Mikkola, viestintä- ja 
markkinointipäällikkö

Jaana Hopeakoski, viestintäkoordinaattori

Katri Järvenpää, markkinointikoordinaattori

Terhi Takkinen, viestintä- ja 
markkinointikoordinaattori (J-SP), 1 pv/vko

etunimi.sukunimi@partio.fi



VIESTINTÄ ON KAIKKIEN JUTTU!



SOMESUUNNITTELU
Kaikki viestintä pohjautuu arvoihin, strategiaan ja toimintasuunnitelmaan. 

Suunnittelemme ja aikataulutamme somepostaukset etukäteen Trellossa.

Ryhmien viestintävastaavat, somettajat ja työntekijät saavat tunnukset viestinnän työntekijöiltä. 

Viestintäkoordinaattori toteuttaa postaukset ja aikataulun. 



MEDIALÄHETTILÄÄT = 
Young Spokespeople

Young Spokespeople -toiminta on tarkoitettu 15–22 -
vuotiaille partioviestinnästä kiinnostuneille nuorille.

Malli toimintaan on otettu Iso-Britanniasta, jossa kurssit 
alkoivat 2007. Suomessa jo 10. vuosikurssi.

Yhden viikonlopun kestävä koulutus vuodessa. 
Kouluttajina vapaaehtoiset. 

Kurssille haetaan ja 25 pääsee mukaan. Haluttu pesti!

Toimivat 1 vuoden ysp-pestissä lippukunnassa, piirissä tai 
keskusjärjestössä.

Kurssin jälkeen YSPit tekevät partioaiheisia postauksia 
somessa, ylläpitävät eri kanavia, lehtijuttuja, haastatteluja, 
esiintymisiä jne. 

Lisätietoja: ysp.partio.fi



YSP-KOULUTUS 
UUDISTUI 2019

Koulutuksen tavoitteena kouluttaa, sitouttaa 
ja innostaa nuorien tekijöitä SP:n, piirien ja 
lippukuntien viestintään ja markkinointiin.

Uudistuksena vuoden 2019 kurssilla linjat, 
joista osallistujat valitsevat jo 
hakuvaiheessa: 

– Kirjoittaminen

– Sosiaalinen media

– Kuvaaminen

– Esiintyminen

Syvennytään tarkemmin juuri omaan 
aihepiiriin yleisen media- ja 
viestintäkoulutuksen lisäksi -> suorempi 
reitti myös piirien ja SP:n pesteihin.



ARKI YSPIEN KANSSA
Viestintä Facebook-ryhmien kautta, henkilökohtaiset 
kontaktit lähinnä WhatsAppilla, sähköpostilla jne. 

Jokaisella kurssilla oma FB-ryhmänsä.

Työntekijä vierailee kurssilla ja käy kertomassa 
viestinnän yleisistä linjauksista ja suunnitelmista. 

Mitä paremmin oppii tuntemaan nuoret, sitä helpompi 
heitä on saada eri tapahtumiin. 

Eniten ”hyötyä”, jos liittyvät muihin ryhmiin, esim. 
somekavien omiin ryhmiin. 

Koulutuksen opit jäävät elämään ja yspit toimivat 
monesti myöhemmin aktiivisina somelähettiläinä oma-
aloitteisesti. 



KIITOS!
#PARTIOSCOUT 

Esityksen valokuvat:
Eeva Helle | Jaana Hopeakoski | Susanna Mikander | Noora Qvick | Aapo Rainio 

Vuoden 2019 
YSP-kurssilaiset
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