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Alueyhdistyksen viestintä

Alueyhdistys varmistaa erilaisilla viestinnän keinoilla, että jokainen alueyhdistyksen
jäsen halutessaan saa ja löytää tietoa toiminnasta, koulutuksista, ajankohtaista alu-
een jäseniä koskevista edunvalvonnallista uutisista ja kannanotoista. Viestinnän to-
teuttamista ohjaa viestintäsuunnitelma, joka on OAJ Pohjanmaan hallituksen hy-
väksymä. Alueyhdistyksen viestinnässä käytetään alueyhdistyksen omaa logoa.

Sisäinen tiedotus

Kohderyhmänä ovat alueyhdistyksen jäsenyhdistykset ja joissain tapauksessa kaikki
jäsenyhdistysten jäsenet, ja pääsääntöinen tiedotustapa on sähköinen. OAJ:n Poh-
janmaan aluetoimisto ylläpitää osoitteistoja ja hyvin pitkälle vastaa tiedotteiden lä-
hettämisestä. OAJ Pohjanmaan logo liitetään tiedotteisiin ja alueyhdistyksen rollup-
mainos pidetään esillä esim. suuremmissa koulutustilaisuuksissa.

Alueyhdistyksen verkkosivusto

OAJ Pohjanmaan verkkosivusto löytyy osoitteesta www.oajpohjanmaa.fi. Verkkosi-
vusto on alueyhdistyksen tärkein tiedotuskanava. Verkkosivustolta löytyvät yhdis-
tyksen säännöt ja toimintatavat, vuosikokouksen asiakirjat, tiedot alueyhdistyksen
organisaatiosta, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, hallituksen kokousten kokous-
tiedotteet ja muut mahdolliset tiedotteet ja julkaisut, puheenjohtajien blogikirjoi-
tukset, kutsut koulutuksiin ja Pohjanmaan opettaja -lehti digitaalisena julkaisuna
sekä linkit/tiedot yhdistyksen sosiaalisen median kanaviin.

Alueyhdistyksen tiedottaja vastaa verkkosivujen kehittämisestä, jossa apuna toimii
tiedotustiimi ja järjestöassistentti. Materiaali toimitetaan sähköisessä, täysin val-
miissa julkaisumuodossa (.doc- tai .pdf-tiedostona) järjestöassistentille, ellei erik-
seen ole sovittu toimittamisesta tiedottajalle tai jollekin muulle toimijalle. Päivityk-
set tehdään mahdollisimman nopeasti. Verkkosivustolla julkaistaan mm. alueyhdis-
tyksen tiedotteet, koulutuskutsut, alueyhdistyksen yhteystiedot, ajankohtaiskat-
saukset sekä kuvia pidetyistä tilaisuuksista ja tapaamisista.

Sähköiset tiedotteet

* Hallituksen kokousten kutsut ja esityslistat lähetetään hallituksen kokoukseen
kutsuttaville ennen kokousta ja samanaikaisesti jäsenyhdistyksille tiedoksi sähkö-
postitse. Hallitus valmistelee pilvipalvelun tiedostojen säilytys- tai jakamisalustan
käyttöön ottamista, jonne esimerkiksi esityslistat lisättäisiin ennen hallituksen ko-
kouksia.

* Kokoustiedotteet alueyhdistyksen hallituksen kokouksista lähetetään noin kah-
den viikon kuluessa hallituksen kokouksesta sähköpostitse. Lisäksi kokoustiedot-
teet julkaistaan OAJ Pohjanmaan verkkosivustolla. Kokoustiedotteen laadinnasta
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vastaa alueyhdistyksen tiedottaja. Hallituksen kokouksia on yleensä viisi: kolme ke-
väällä ja kaksi syksyllä.

* Puheenjohtajien blogi -kirjoituksia julkaistaan kuukausittain OAJ Pohjanmaan
verkkosivustolla. Blogikirjoitukset käännetään ruotsiksi/suomeksi. Kirjoitusvuorot
ovat seuraavat:

Syksy 2022

10.8.                  Pj. Kari Nieminen
10.9.                  YLL Heli Katajamäki
10.10                 VAKA Marika Horila
10.11                 YSI Paula Kotirinta
10.12.  OAO Mika Nurminen

Kevät ja syksy 2023

10.1.                  YLL Heli Katajamäki
10.2.                  VAKA Marika Horila
10.3.                  YSI Paula Kotiranta
10.4.                  OAO Mika Nurminen
10.5.                  FSL
10.8.                  Pj.
10.9.                  YLL
10.10                 VAKA
10.11                 YSI
10.12.  OAO

* Koulutusten kutsut ja ohjelma julkaistaan OAJ Pohjanmaan verkkosivustolla.
Koulutussihteeri vastaa niiden laadinnasta.

* Tiedotteita laativat myös alueasiamies sekä jaostojen puheenjohtajat omille jä-
senryhmilleen tarpeen mukaan. OAJ Pohjanmaan edustajat OAJ:n hallituksen ja toi-
mikuntien kokouksissa tiedottavat ajankohtaiskuulumiset omin tiedottein.

Pohjanmaan opettaja/Österbottens Lärare -tiedotuslehti

Tiedotuslehden toimittamisesta vastaavat alueyhdistyksen tiedotustiimi ja tiedot-
taja, joka toimii lehden päätoimittajana. Päätoimittaja kutsuu tiedotustiimin val-
mistelemaan lehden sisältöä. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syk-
syllä. Pohjanmaan opettaja -lehti julkaistaan sähköisessä muodossa alueyhdistyk-
sen verkkosivustolla digilehtenä. Kevään lehti postitetaan lisäksi Opettaja-lehden
liitteenä. FSL:n osalta postitus hoidetaan koulukohtaisesti. Syksyn lehti julkaistaan
pelkästään digilehtenä. Tarpeen mukaan julkaistaan teemanumeroita. Tiedottaja
voi julkaista lehteen tarjottuja / lehdessä olleita juttuja myös yhdistyksen verkkosi-
vustolla, mikäli näin on tekijän kanssa sovittu tai mikäli näistä on maksettu juttu-
palkkio, joka toimii samalla sopimuksena. OAJ Pohjanmaa voi maksaa kirjoittajille
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50 tai 100 euron juttupalkkioita. Juttupalkkioiden palkkio-ohje suomeksi ja ruotsiksi
löytyy OAJ Pohjanmaan verkkosivustolta.

Sosiaalisen median kanavat

Sosiaalisen median kanavien päivittämisestä vastaa yhdistyksen somevastaava,
joka on tiedotustiimin jäsen. Kanavilla viestimisessä pyritään kuitenkin yhteisölli-
seen toimintaan, ja yhdistyksen puheenjohtaja, työvaliokunnan jäsenet ja toimi-
henkilöt ja muutkin aktiivitoimijat voivat saada päivitysoikeudet ja tehdä päivityksiä
yhdistyksen sosiaalisen median kanaviin. Yhteisölliseen viestintään pyritään myös
erilaisin kampanjoin (esim. liikuntakampanja syksyllä 2021). Loppuvuodesta 2022
ja vuonna 2023 pyritään vahvistamaan somekanavien sisältöjä siten, että kaksi tai
kolme OAJ Pohjanmaan aktiivijäsentä toimivat Instagram-sisällöntuottajina palk-
kioperustaisesti. Mikäli jäsenistöstä löytyy muitakin kiinnostuneita, OAJ Pohjan-
maan Instagramin sisältöjen tuottaminen voisi monipuolistua vieläkin enemmän.

Facebook-sivut

OAJ Pohjanmaalla on Facebook-sivu, jonka nimenä on OAJ Pohjanmaa. Kohderyh-
mänä ovat jäsenyhdistysten aktiivitoimijat ja rivijäsenet. Facebookissa alueyhdistys
viestii asiapitoisesti ensisijaisesti alueen kokouksista, koulutuksista (yleisöluen-
noista tapahtumailmoituksena) ja alueeseen vaikuttavista asioista ja puheenjohta-
jien blogiteksteistä. Viestinnän sävy on virallinen ja asiallinen silloin, kun tiedote-
taan alueyhdistyksen virallisista asioista. Vuorovaikutteiseen viestintään pyritään
Facebook-sivuilla siten, että jäsenet voivat kommentoida julkaisuja. Vuorovaikut-
teisuutta vahvistetaan myös keräämällä tietoa jäseniltä kyselyillä eri kanavien
kautta.

Facebookissa tiedotetaan esim. hallituksen kokouksista. Mikäli alueeseen vaikut-
tava asia on valtakunnallinen (esim. OAJ:n julkaisua jaettaessa), se pyritään paikal-
listamaan viestin alussa. OAJ Pohjanmaa julkaisee satunnaisesti videoita Youtube-
kanavallaan OAJ Pohjanmaa. Videoista tiedotetaan nettisivujen lisäksi Faceboo-
kissa. Valmistellaan uusien Facebook-sivujen käyttöön ottamista.

Twitter

OAJ Pohjanmaan käyttäjätunnus Twitterissä on @oajpohjanmaa. Kohderyhmänä
ovat OAJ Pohjanmaan sidosryhmät, kuten alueen kansanedustajat, ja OAJ:n jäsenet
valtakunnallisesti. OAJ Pohjanmaa viestii Twitterissä asiapitoisesti Pohjanmaan alu-
een asioista, joilla usein on myös valtakunnallinen ulottuvuus. Julkaisuihin lisätään
hashtagit #oaj ja #oajpohjanmaa.

Twitterissä tiedotetaan OAJ Pohjanmaan puheenjohtajan valinnasta, alueyhdistyk-
set kansanedustajien ja muiden vaikuttajien tapaamisista ja muista asioista, joille
halutaan kansanedustajien huomiota tai valtakunnallista huomiota. Tällaisia teks-
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tejä on mm. puheenjohtajien blogitekstit ja kannanotot.  Vuorovaikutteiseen vies-
tintään pyritään Twitterissä siten, että julkaisuja voi kommentoida.

Instagram

OAJ Pohjanmaan käyttäjätunnus Instagramissa on @oajpohjanmaa. Kohderyh-
mänä ovat OAJ Pohjanmaan jäsenyhdistysten aktiivitoimijat ja lisäksi kaikki jä-
senyhdistysten jäsenet. Julkaisuihin lisätään hashtagit #oaj ja #oajpohjanmaa.

Syksyllä 2021 seuraajien määrää pyritään kasvattamaan liikuntakampanjalla, joka
toteutetaan vain Instagramissa ja jonka palkintona on 500 euron arvoinen viikon-
loppuloma Kuortaneen urheiluopistolla. Keväällä 2022 Instagramin kautta toteute-
taan yhteistyössä Vaasan yliopiston kielikeskuksen ja opiskelijoiden kanssa kam-
panja, jolla esitellään OAJ Pohjanmaan aktiivitoimijoita.

Ulkoinen tiedotus

Kohderyhmänä ovat julkinen sana ja sidosryhmät. Ulkoinen tiedonvälitys käynnis-
tyy alueyhdistyksen puheenjohtajan toimeksiantona ja/tai hyväksynnällä, jos aloite
tullut jäsenyhdistyksiltä tai alueyhdistyksen toimijoilta. Tavoitteena verkostoitumi-
nen, vaikuttaminen ja tunnettavuuden lisääminen. Pidetään yhteyttä toiminta-alu-
een kansanedustajiin sekä maakuntajohtajiin.

 Lehdistötilaisuus

Kun päätös lehdistötilaisuudesta on tehty, tulee tiedotussihteeri ja aluetoimisto ot-
taa heti mukaan käytännön järjestelyihin eli milloin lehdistötilaisuus pidetään,
missä, ketä kutsutaan ja mikä on aihe (kutsun otsikoinnilla herätetään kiinnostus).
Tiedotussihteeri laatii lehdistökutsun ja varmistaa vielä henkilökohtaisella yhtey-
denotolla median osallistumisen. Aluetoimisto varaa paikan ja tarjoilut. Tilaisuu-
teen laaditaan lehdistötiedote, joka julkaistaan mediatilaisuudessa ja toimitetaan
jälkikäteen ei-paikalla olleille mediatahoille ja lisäksi lehdistötiedote julkaistaan
alueyhdistyksen nettisivuilla. Lehdistötilaisuus OAJ Pohjanmaan vuosikokouksen
yhteydessä. Medialounas järjestetään elokuussa Seinäjoella, Vaasassa ja Kokko-
lassa.

Päättäjätapaamiset

Järjestetään tapaamistilaisuuksina keskinäisen vuorovaikutuksen lujittamiseksi ja
omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Median edustajat kutsutaan aina paikalle, kun
sen on tarkoituksenmukaista. Kutsumisesta päättää puheenjohtaja.
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Seuranta ja arviointi

Pidetään leikekirjaa yhteisvastuullisesti. Toivotaan, että hallituksen kokouksiin kut-
suttavat tuovat mukanaan lehtileikkeitä järjestöassistentille OAJ Pohjanmaan toi-
minnasta. Seurataan alueyhdistyksen näkyvyyttä mediassa. Toimintakertomuk-
sessa annetaan arvosana mediavaikuttavuudelle.

Tiedotustiimin vuosikello 2022–2023

Tammikuu: Tiedotustiimi kokoontuu valmistelemaan Pohjanmaan opettajan ke-
vään numeroa.
Maaliskuu: Pohjanmaan opettaja -lehden taitto
Huhtikuu: Vuosikokous + lehdistötilaisuus
Elokuu: Lounas toiminta-alueen median edustajien kanssa.
Syyskuu: Tiedotustiimi kokoontuu valmistelemaan Pohjanmaan opettajan syksyn
numeroa.
Loka-marras-joulukuu: Viestintäsuunnitelman päivitys, Instagramin sisällöntuotan-
non kehitys
Marraskuu: Pohjanmaan opettaja -lehden taitto

OAJ Pohjanmaan tiedotuslinjauksia

OAJ Pohjanmaan nimissä tai ylläpitämissä tiedotusvälineissä tiedottava hyväksyy ja
toimii OAJ:n arvojen mukaisesti: yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus, edelläkävijyys.
Lähtökohtana myös tiedottamisessa tulee olla järjestön tukeminen ja jäsenistön
palveleminen ammattiyhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa.

Tekstien tulee noudattaa asiatyyliä. Omia kokeiluja, irtiottoja ilman lupaa ei sallita
ja lisäksi tulee olla lojaali järjestöä ja työnantajatahoja kohtaan. Yleisiä salassapito-
säännöksiä ei saa rikkoa ja tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa loukkaamatta
ketään. Uusi tietosuoja-asetus tulee ottaa huomioon. Yleisestä tiedotuslin-
jasta ”poikkeaminen” vaatii hallituksen puheenjohtajan tai tiedotusvastaavan hy-
väksynnän ja luvatta ”poikkeaminen” johtaa OAJ Pohjanmaan nimissä tapahtuvan
tiedottamisoikeuden epäämiseen.

Kirjoituksista tulee käydä ilmi tekstin laatija. Jos käyttää tai lisää toisen laatimaan
tekstiä, tulee tekstiin liittää asiaankuuluvat viittaukset. Vastuu on kirjoituksen laa-
tijalla. Kuvien julkaisuun tarvitaan ao. henkilön/henkilöiden lupa.


