
   
 

Tunnettuus  kuntoon 
Pohjois-Pohjanmaan kylät ry välittää aidosti kylistä ja kyläläisistä 

 
 

 

 

Viestintäsuunnitelma / Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 
 



   
 

 

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry viestii 

 

Pohjois—Pohjanmaan Kylät ry:n viestintään haetaan johdonmukaista linjaa ja selkeää 

ydinviestiä. Tässä suunnitelmassa linjataan mitä tehdään monikanavaista viestintää hyödyn-

täen ja minkälaista sisäinen viestintä on jatkossa. Tavoitteena on, että jatkossa PPKylien 

viestiä odotetaan ja se on haluttu kumppani yhdistysrintamalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydinviestiä ei ole määritelty 

-- edes hallituksen jäsenet eivät 

osaa pukea toiminnan ydintä sa-

noiksi 

 

Pohjois-Pohjanmaan kylien toi-

mintaa ei tunnisteta  

-- yhteistyökumppanit eivät vält-

tämättä tunnista yhdistystä tai 

heille ei ole selvää toimintara-

kenne  

 

Materiaalit osittain laimeita 

-- tarvitaan tunteisiin vetoavia ja 

visuaalisesti houkuttelevia ma-

teriaaleja 

 

Alueen laajuutta pidetään heik-

koutena vaikka se on todellinen 

vahvuus. 

 

Sisäinen ja ulkoinen viestintä 

ontuvat, koska vastuita ei ole 

määritelty 

 
PP kylien viestinnän 

haasteet 

Koko hallituksen ryhtiliike, ollaan aktiivisia ja 

osallistutaan aktiivisesti. Hyödynnetään jä-

senten vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet 

-- kuvamateriaalia jakoon somessa ja myö-

hemmin kerrotusta työjaosta vastuunkanta-

minen   

 

Sisäiseen viestintään fb-ryhmä ja kuukausit-

tainen toiminnanjohtajan /puheenjohtajan 

tiedote ”missä mennään” 

 Viestintäkoulutus hallitukselle; Mikä on uuti-

nen?  Miten viestin? Kuvien käyttö somessa? 

  

 Materiaalien uusiminen 

-- visuaalista, tunteisiin tarttuvaa materiaalia 

kaikkeen viestintään. Myös siihen sisäiseen 

 

 Kalevan sivut käyttöön; viestikapulaa juoksu-

tetaan omien porukoiden välillä. Haastetaan 

ottamaan kuvia tapahtumista, aktivoidaan 

innokkaita kuvaajia kylätasolla, tässä myös 

instagram – aktivointia 

   

 Positiivinen asenne. Ei jäädä miettimään on-

gelmia, vaan nautitaan vahvuuksista.  

  

 Haastetaan kyliä viestimään; Vuoden Uuti-

nen tms. sekä nuorille suunnattu somekam-

panja 

 

RATKAISUT 



   
 

 

Viestinnän suuntaviivat 

Miksi me viestimme? 

Mitä me haluamme kertoa? 

Mihin me tähtäämme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT 

 

Instagram 

PPKylien oma tili, johon kuvia eripuolilta maakuntaa säännöllisesti. Tehdään työkalulla esim. 

Canva kuvia, joissa mainitaan vielä PPKylät ja paikka mistä kuva on otettu. Tällä nivotaan 

PPKyliä ja alueita yhteen. Asiat toistuvat vielä hastageissa, mutta vaikuttavuutta saadaan sii-

hen, että asiat ovat myös kuvassa.  Tästä tulee myös yhteistävä tekijä PPKylien insta-syöt-

teelle.  Instagram-livet tapahtumista. Instagram annetaan usealle toimijalle käyttöön; voivat 

olla toiminnanjohtajana lisäksi hallituksen jäseniä sekä muita mahdollisia aktiivisia kylätoimi-

joita. Kuvien toimittaminen instavastaaville on kaikkien hallituksen jäsenten tehtävänä. 

 

 

Esimerkki instagramkuvasta 

 

 



   
 

 

Youtube 

Oma Youtube -kanava. Nuorille kilpailu pystyyn kesällä 2017. Teemana kuvata omaa kylää, 

sen tapahtumia, arkea, ympäristöä, ihmisiä nuorten silmin. Palkintona lahjakortti kolmelle 

parhaalle. Nuoret luovuttavat videoiden käyttöoikeuden PPKylille ja näitä videoita työnne-

tään kanavaan menemään tasaisin väliajoin.  

 

Facebook 

Facebookissa aletaan rummuttaa PPKylien ydinviestiä. 

Viestin kohottamisella saadaan aikaan positiivista virettä ja myös omassa mielessä viesti säi-

lyy kirkkaana.  

 

Twitter 

Twitterissä tavoitetaan kuntien virkamiehiä sekä alueen päättäjiä. PP kylillä on olemassa 

Twittertili, joka voidaan herättää henkiin mikäli sille löytyy aktiivinen käyttäjä.  

 

 

 

 

 

Yritystä tai yhteisöä ei ole olemassa, jos sitä ei löydy sosiaalisen median eri kanavilta. Tämä 

ei saa olla myöskään liian virallinen kanava, vaan sosiaalisessa mediassa pitää liikkua vähän 

huumorimielellä ja olla pilkettä silmäkulmassa, itse viestiä unohtamatta. 

 

 



   
 

VIESTINNÄN VUOSIKELLO 

 

Heti kun toimintasuunnitelma vahvistetaan, se toimitetaan maakunnan mediaan ja julkais-

taan omilla nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Se liitetään myös vuoden ensimmäi-

seen jäsentiedotteeseen 

 

Tapahtumien nostot viestintäkanavissa 

Avoimet kylät – päivä, Vuoden Kylä -haku, Vuoden kyläjuhla, kylätoimijakoulutukset 

 ensitieto tapahtumista liikkeelle hyvissä ajoin! 

 

 

Yhteisö-sivut Kaleva: 

Nostetaan vuodenaikojen ja tapahtumien mukaan juttuja. eri puolilta maakuntaa. Vastuut 

jaetaan toimintakalenterin teon yhteydessä niin, että kaikkien seutukuntien juttuja saadaan 

kattavasti esille. Tähän toiminnanjohtaja, puheenjohtaja sekä aluevastaavat haastavat mu-

kaan myös kylätoimijoita. 

Esimerkkinä teemoja vuodenaikojen mukaan:  

Tammikuu: tulevan vuoden tapahtumat ja tavoitteet. Avoimet kylät. 

Helmi-maaliskuu: Laskiainen ja muut talven tapahtumat, hiihtolomatoiminta jne. Vuoden 

kylä -valinta. 

Huhti-toukokuu: vuosikokous, jos aloitetaan palkitsemaan aktiivista toimijaa niin sen nosta-

minen. Vuoden kyläjuhla. 

Kesä-heinäkuu: Avoimet kylät kooste. Muut kesätapahtumat. 

Elo-syyskuu: koulut ja harrastustoiminta alkavat. Vuoden kylä sekä Vuoden Kyläjuhla. 

Syys -lokakuu: Luontoaiheet, syysloma-aktiviteetit.  

Marras-joulukuu: Talventulo, myyjäiset ja muut joulutapahtumat.  

 

Juttujen nosto, esimerkkinä Avoimet kylät -päivä:  

Nostetaan sitä systemaattisesti kaikissa omissa kanavissa. Hastagit, esim #ppkylat #pohjoispohjanmaa 

#yhdessä #innostava #yhteiso #avoimetkylat Omassa kuukausikirjeessä on koko ajan maininta Avoimet 

kylät -päivästä. Laaditaan yhteinen tiedotepohja, jota jokainen aluevastaava voi täydentää oman alu-

eensä tiedoilla (mitkä kylät mukana, kyläkasvoja jne.) ja toimittaa edelleen paikallislehtiin. Toiminnan-

johtaja/puheenjohtaja vastaa maakuntatason mediajakelusta. 



   
 

MEDIATIEDOTE  

Tiedote ei saa olla liian pitkä ja sen pitää saada aikaan toimittajassa kysymyksiä.  Silloin saa-

daan elävämpiä juttuja, kun toimittaja ottaa yhteyttä ja ei tule juttua valmiiksi pureskellun 

tiedotteen pohjalta. Mediatiedote sisältää selkeitä, yksinkertaisia asioita.  

 

Kesällä viestintä on rennompaa ja menee ensisijaisesti sosiaalisen median kanaviin. Ihmiset 

ovat lomatuulella, mutta somessa roikutaan silti. 

 

Mediatiedotemalli: 

Kylät juhlivat satavuotiaan Suomen hengessä 

Kolmatta kertaa järjestettävä Avoimet Kylät - tapahtuma kutsuu kurkistamaan kylän elä-

mään. Valtakunnallista tapahtumaa koordinoi Pohjois-Pohjanmaalla PPKylät Ry. 

- Tänä vuonna tapahtumaan on lähtenyt Pohjois - Pohjanmaalta xxx kylää, iloitsee Pohjois-

Pohjanmaan Kylät ry:n toiminnanjohtaja Esa Aunola. 

Tapahtuman tavoitteena on madalluttaa kynnystä osallistua kylätapahtumiin ja tutustua 

myös muihin kuin omaan lähikylään. 

Pohjois-Pohjanmaan alueella kylillä pääsee muun muassa markkinoille, latotansseihin ja yh-

teisölliseen tanssiteokseen osallistumaan. 

Maakuntamme Avoimet kylät -päivässä ovat mukana seuraavat kylät: XXXXX  

Loppuun paikallinen kommentti. 

Lisätietoja: 

Esa Aunola 

Paikallinen yhteyshenkilö 

www.ppkylat.fi 

www.avoimetkylat.fi  

 

  

http://www.ppkylat.fi/
http://www.avoimetkylat.fi/


   
 

VASTUUT 

Tiedotusvastuu ensisijaisesti toiminnanjohtajalla ja puheenjohtajalla, mutta kaikkien aktii-

vista panosta tarvitaan!  

Kuukausitiedote hallitukselle sekä jäsentiedotteet: toiminnanjohtaja 

Kaleva: jaetaan vastuut hallituksen jäsenille niin, että jokaiselta tulee vähintään 

yksi juttu / vuosi 

Paikallinen tiedottaminen: hallituksen jäsenet ottavat yhteyttä paikallismedioi-

hin entistä aktiivisemmin. Ei ole kysymys uutisesta, vaan näkyvyydestä 

Instagram: yhdistetään yritystilinä fb.n Ja vastuuta useammalle päivittämisen 

suhteen. Kuvamateriaalia toimittavat kaikki hallituksen jäsenet, tilinpitäjäksi 

nimetään 3 henkilöä vuodeksi kerrallaan. 

Facebook: toiminnanjohtaja, puheenjohtaja + 1-2 aluevastaavaA (nimetään) 

 

 

 

TIEDOTTAMISEN LAATUKRITEERIT 

Kun PP Kylien nimissä lähetetään sähköpostia, niin sen täytyy olla loppuun asti mietittyä. Tie-

dotteiden edelleenjako unohdetaan. Lähetettäessä muualta tulleita liiteposteja, ne ”siivo-

taan” ylimääräisistä viestiketjuista ja osoitteista ja viestikenttään kerrotaan lyhyesti mitä posti 

sisältää. 

Sisäinen tiedote lähetetään 4-8 viikon välein (sisältää mm. toiminnanjohtajan keskeiset lähi-

tulevaisuuden tehtävät, osallistumiset kylätoiminataan liittyviin kokouksiin jne.) Samaan tie-

dotteeseen kootaan myös puheenjohtajan ja aluevastaavien osallistumiset kylätoimintaan.    

Toiminnanjohtaja koostaa jäsentiedotteet. Hallituksen jäsenet lähettävät siihen merkittäviä 

asioita omalta alueeltaan. Tiedotteessa kulkee läpi vuoden alueen tapahtumat ja varsinkin 

isompia tapahtumia rummutetaan niin kauan, että se on iskostunut kaikille, että sellainen ta-

pahtuma on tulossa.  

Mediatiedotteet laatii toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja ja jättävät niihin aina paikallisen li-

säyksen mahdollisuuden. Hallituksen jäsenet toimittavat paikallisille medioille tiedotteet. Me-

diatiedotteiden säännöllinen, muttei liian tiheä, syöttäminen lisää paikallista näkyvyyttä.  

Kannanottoja suositaan tehtäväksi, esimerkiksi tyyliin ”PP Kylät ei hyväksy hallituksen toimia 

kaupungistamisen edistämiseksi” ”PP Kylät haluaa myös asukkaiden näkökulmaa maakunta-

uudistukseen” PP kylät toivoo lapsivaikutusten arviointia osaksi kuntien kouluverkkosuunni-

telmiin” yms. On tärkeää tulla esiin ja olla jotain mieltä sekä puhua kylien ja alueen puolesta.  

 



   
 

SEURANTA 

Seurataan kävijämäärää nettisivuilla, kuinka paljon on seuraajia facebook-, instagram- ja 

muilla mahdollisilla some-kanavilla. Läpi menneet tiedotteet, jutut mediassa jne. raportoi-

daan toimintakertomukseen. Laadukkaalla ja tavoitteellisella viestinnällä on positiivisia vaiku-

tuksia myös jäsenmäärään.  

 

 

 

 

 

 

 

POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT ON 

 

INNOSTAVA  YHTEISTYÖKYKYINEN 

 KYLÄT YHDISTÄVÄ  YHTEINEN 

TEKEVÄ KOULUTTAVA TIEDOTTAVA  

VERKOSTOITUVA OSAAVA AVOIN 

INNOSTAVA YHTEISÖLLINEN OSAAVA  

 

 

Viestintä ei ole rakettitiedettä.   

Olemalla läsnä ja toistamalla ydinviestiä saadaan näkyviä 

muutoksia aikaan ja PPKylien tunnettuus paranee. 

 


