
Katkon viestintäsuunnitelma keväälle 2021 
 

Lähtökohdat 

”Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry (myöhemmin mainittaessa Katko) on 

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kasvatustieteen, 

aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan opiskelijoiden sekä muiden 

toiminnasta kiinnostuneiden ainejärjestö. Katkon tarkoituksena on toimia 

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden edunvalvonnan ja 

vapaa-ajan järjestönä.” 

Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

Viestinnän tavoite on tukea strategian eli yhdistyksen tehtävän toteutumista. Kuten 

toimintasuunnitelman katkelmasta huomaa, Katkon tehtävä on valvoa jäsentensä etua ja 

järjestää erilaista vapaa-ajan toimintaa.  

Kanavat 

Katkon virallisia viestintäkanavia ovat tällä hetkellä nettisivut, sähköpostilista, ilmoitustaulu, 

Facebook-sivusto ja -profiili, Instagram-tili sekä LinkedIn-tili. Viestintää tapahtuu 

epävirallisesti myös WhatsAppissa sekä hallituksen omassa WhatsApp-ryhmässä että 

jäsenistölle suunnatussa Katkon punaiset -WhatsApp-ryhmässä. Katkon punaiset -ryhmän 

ensisijainen tarkoitus on toimia kanavana jäsenten omalle kommunikoinnille, mutta sitä 

hyödynnetään myös Katkon tapahtumien hypetykseen. 

Jotkut hallituksen jäsenistä käyttävät Jodelia ja seuraavat siellä @katko kanavaa, mutta Jodel ei 

anonymiteetin takia voi mielestämme olla Katkon virallinen viestintäkanava, koska siellä kuka 

vain voi väittää olevansa järjestön virallinen edustaja. Hallituksen jäsenet voivat 

yksityishenkilöinä käydä seuraamassa keskustelua, kommentoida ja tuoda esimerkiksi palautetta 

esille kokouksissa. Toivottavaa olisi kuitenkin, että palautetta annettaisiin Katkon nettisivuilla 

olevan palautelomakkeen kautta, sähköpostilla osoitteeseen katko@utu.fi, yksityisviestillä 

Facebookissa tai Instagramissa, vuosittaisessa tyytyväisyyskyselyssä tai kasvokkain suoraan 

hallituksen jäsenille.  

 

mailto:katko@utu.fi


Viestinnän tavoitteet ja niiden saavuttamisen seuranta 

Katkon viestinnän tavoitteena on 

1. lisätä jäsenistön aktiivisuutta Katkon ja laajemmin laitoksen, tiedekunnan ja yliopiston 

toiminnassa sekä  

2. lisätä jäsenistön tietoa siitä, mitä Katkolla, laitoksella, tiedekunnassa ja yliopistolla on 

meneillään.  

Tämä tavoite pyritään saavuttamaan varmistamalla, että viestintä saavuttaa oikeat ihmiset 

oikeaan aikaan oikeissa kanavissa. Haluamme viestintämme tekevän toiminnastamme 

selkeää, tavoittavaa ja läpinäkyvää. 

Tavoitteiden saavuttamista seurataan seuraavilla mittareilla: 

1. Tapahtumiin osallistuvien määrä → kertoo jäsenistön aktiivisuudesta 

Tapahtumien osallistujamäärään vaikuttavat viestinnän lisäksi tietysti myös esimerkiksi 

ajankohta ja tapahtuman luonne, mutta siitä huolimatta kertoo lisääntynyt osallistujamäärä 

jotakin myös viestinnän toimivuudesta. Tällä hetkellä varsinkin pienemmissä tapahtumissa käy 

keskimäärin kymmenisen osallistujaa ja puskaradion kautta tulleen palautteen perusteella tämä 

johtuu osittain siitä, etteivät kaikki ole tietoisia tapahtumista tai tieto tapahtumista on tullut liian 

myöhään. 

2. Facebookin ja Instagramin tarjoamat tilastot kävijämääristä yms. (tavoittavuuden 

seuraaminen) → kertoo tiedon saavuttavuudesta 

Facebook-tapahtumien Kävijätiedot-laatikossa näkyy Tavoitetut henkilöt ja Vastaukset. 

Esimerkiksi bileviestinnän kohdalla voidaan tarkastella näitä tietoja ja jos tavoitettuja henkilöitä 

ei ole kovin paljon, voidaan viestintää tehostaa esim. jakamalla tapahtumaa tai julkaisemalla 

tapahtumassa. Instagramin puolella seurataan IG Storeissa sitä, kuinka monet ovat nähneet 

tarinan. 

 

 

 

 



Some-viestinnän periaatteet 

Instagram 

IG Story 

Instagramin puolella viestinnän keskiössä on IG Story, koska se on käyttäjien suosiossa ja 

mahdollistaa aktiivisen mainostuksen ilman, että viestiä tuntuu tulevan liikaa. Lisäksi samaa 

tapahtumaa voidaan mainostaa useamman kerran ilman, että mainonnasta jää pysyvää jälkeä. 

Tarinan puolella julkaistaan lähtökohtaisesti: 1) viikkotiivistelmiä, 2) tapahtumamainoksia, 3) 

liikuntavuoron laji, 4) hallituksen pestiesittelyt syksyllä, 5) sisältöä tapahtumista ja muusta 

toiminnasta sekä 6) yleisiä tiedotuksia. Myös muuta sisältöä voidaan julkaista joustavasti IG 

Storyssa. Erilaisista somekampanjoista (esim. kasvatustieteiden esittely ennen yhteishakua) 

sovitaan erikseen ja niiden aikana vältetään muuta mainostusta tarinan puolella, jos mahdollista. 

Somekampanjoille pyritään luomaan aina yhtenäinen tarinapohja, jotta visuaalinen ilme olisi 

yhteinen. 

Viikkotiivistelmä Joka viikon maanantaina aamulla julkaistaan viikkotiivistelmä tulevan viikon 

tapahtumista. Tiivistelmän julkaiseminen maanantaiaamuna tukee 

viikkotiedotetta, joka ilmestyy sunnuntai-iltana. Tiivistelmälle on valmis pohja, 

johon listataan viikonpäivät ja tapahtumat. Viikkotiivistelmä noudattaa Katkon 

yleistä graafista ilmettä. 

Tapahtumamainokset Tapahtumia mainostetaan bannereilla ja mainoskuvilla. Jokainen 

tapahtumamainos on erinäköinen, jotta ne eivät sekoitu toisiinsa tarinaa 

selattaessa.  

Liikuntavuoron laji Liikuntavuoron laji julkaistaan joka viikko ennen liikuntavuoroa. Julkaisulle on 

oma pohja, joka noudattaa Katkon yleistä graafista ilmettä. 

Hallituksen 

pestiesittelyt syksyllä 

Pestiesittelyt julkaistaan IG Storyn puolella syksyllä ennen Hallitushoukuttelua ja 

Syyskokousta. Niiden tarkoituksena on saada jäsenet kiinnostumaan eri pesteistä 

ja hakemaan syyskokouksessa mukaan hallitukseen. Pestiesittelyt tallennetaan 

omaksi kokoelmakseen, joka poistetaan ennen seuraavan pestiesittelykierroksen 

julkaisemista. Pestiesittelyjen aikana pyritään välttämään muiden julkaisujen 

tekemistä IG Storyn puolella. 

Sisältöä tapahtumista 

ja muusta 

toiminnasta 

Tapahtumista ja muusta toiminnasta pyritään ottamaan kuva- tai videomateriaalia, 

joka julkaistaan IG Storyn tai Feedin puolella. Storyssa julkaistava sisältö 

tallennetaan vuosikokonaisuuteen. Hyödynnetään ensisijaisesti kuvia tai lyhyitä 

videopätkiä, joissa voi olla myös ääni mukana.  

Yleiset tiedotukset Yleiset tiedotukset voivat olla mitä vain. Yleisille tiedotuksille on oma 

tarinapohja, joka noudattaa Katkon yleistä graafista ilmettä. 

 



 

IG Feed 

Instagram Feedin tarkoituksena on toimia pysyvämpänä arkistona toiminnalle. Feediin jaetaan 

ensisijaisesti 1) Tulevat tapahtumat -koosteita, 2) sisältöä tapahtumista ja muusta toiminnasta, 3) 

Hallituksen jäsenten, häirintäyhdyshenkilöiden ja Wirikkeen päätoimittajan esittelyt vuoden 

alussa. Myös muunlaista perusteltua sisältöä voidaan Feediin julkaista. 

Tulevat 

tapahtumat  

-kooste 

Tulevista tapahtumista tehdään monikuvaiset Tulevat tapahtumat -koosteet Feediin. 

Julkaisut koostuvat Tulevat tapahtumat -kansikuvasta ja tapahtumien 

mainoskuvista/bannereista. Yhteen koosteeseen tulee 3–5 mainoskuvaa/banneria. 

Koosteet julkaistaan, kun tapahtumia on tarpeeksi tiedossa, mieluiten vähintään 

kuukausi ennen koosteen ensimmäistä tapahtumaa. Mainoskuvien graafiset ilmeet 

voivat erota toisistaan. Julkaisun kuvaukseen tulee lyhyesti tapahtumien tiedot 

(esim. Lautapeli-ilta 23.3. klo 14–16 @sh 355. Tarjolla naposteltavaa!) Jos 

tapahtumasta ei tiedetä kaikkia yksityiskohtia, voidaan esimerkiksi paikka korvata 

ilmaisulla TBA (to be announced).  

Tapahtumasisältö Tapahtumasisältöä Feedissä pyritään lisäämään tulevana vuonna entisestään, jotta 

sieltä välittyisi, että olemme aktiivinen ainejärjestö, jonka tapahtumissa on hauskaa. 

Näin toivomme houkuttelevamme toisaalta omaa jäsenistöämme tapahtumiin ja 

toisaalta uusia hakijoita Turkuun. Tapahtumien lisäksi voidaan julkaista sisältöä 

myös muusta toiminnasta. Kuvien tulee olla tarkkoja ja siistejä, mutta muuten niiltä 

ei vaadita liiallista yhtenäisyyttä. 

Toimijaesittelyt Hallituksen jäsenten ja ainejärjestölehti Wirikkeen päätoimittajien esittelyt 

julkaistaan Feediin vuoden alussa mieluiten niin, ettei julkaisujen väliin tulisi muuta 

sisältöä. Esittelyiden visuaalinen ilme on mahdollisimman yhtenäinen. 

 

Facebook 

Facebook-henkilö ja -sivu 

Katkolla on tällä hetkellä käytössä sekä Facebook-henkilö (Katkon Karhukissa) että Facebook-

sivu (Katko ry). Viestinnässä painotetaan sivun käyttöä. Sivulla luodaan Facebook-

tapahtumat, jotka myös jaetaan sivulle. Katkon Instagram-tili on yhdistetty Facebook-sivuun, 

jolloin kaikki Instagram Feediin tehdyt julkaisut ilmestyvät myös Katko ry -Facebook-sivulle ja 

kaikki tarinat Facebook Storyyn.  



Facebook-henkilö on sivun ylläpitäjä. Henkilöä hyödynnetään ensisijaisesti vain siihen, että 

sivulla tehtyjä tapahtumia jaetaan henkilön kavereille, koska tämä on kätevä tapa saavuttaa 

jäseniä.  

Facebook-tapahtumat 

Facebookia hyödynnetään ensisijaisesti Facebook-tapahtumien luomiseen. Facebook-

tapahtuma pyritään julkaisemaan aina kuukausi ennen tapahtumaa. Tapahtuma luodaan 

Facebook-sivulla ja jaetaan sinne. Tapahtumaan kutsutaan Facebook-henkilöllä henkilön 

kavereita. Tapahtuman saavuttavuutta seurataan tapahtuman yhteydessä olevista kävijätiedoista. 

Tapahtumaan liittyvä viestintä ja hypetys tapahtuu tekemällä julkaisuja Facebook-tapahtumaan, 

jolloin tapahtumasta kiinnostuneet saavat ilmoituksen. 

Facebook-julkaisut 

Instagram Feedissä tehdyt julkaisut tulevat suoraan Facebook-sivulle. Sivulla julkaistaan tämän 

lisäksi yleisiä tiedotteita ja sinne jaetaan luodut tapahtumat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yleiset ohjeet tapahtumaviestintään 

Yleiset ohjeet Katkon oman tapahtuman mainostamiseen 

Katkon omia tapahtumia mainostetaan aktiivisesti sekä somen että viikkotiedotteen puolella. 

Katkon omien tapahtumien lisäksi samaa mainostuskäytäntöä hyödynnetään Katkon jäseniä 

koskevien muiden kasvatustieteiden ainejärjestöjen tapahtumien (esim. Kasvisristeily, 

ErkkaEksperiense, Supersitsit ja Vegecon) sekä Turun yliopiston kasvatustieteellisen 

tiedekunnan ja kasvatustieteiden laitoksen tapahtumien kohdalla.  

Aikataulu 

1kk ennen tapahtumaa:  Julkaistaan Facebook-tapahtuma, jaetaan tapahtuma Facebook-sivulla, 

ilmoitetaan Facebook-tapahtuman julkaisusta IG Storyssa ja julkaistaan 

mainos IG Feedin Tulevat tapahtumat -koosteessa mahdollisimman pian 

Kun uutta tietoa 

tapahtumasta tulee ilmi: 

Nosto IG Storyssa, julkaisu Facebook-tapahtumassa 

2vk ennen tapahtumaa:  Maininta viikkotiedotteessa 

1vk ennen tapahtumaa:  Maininta viikkotiedotteessa 

Tapahtumaa edeltävä päivä:  Nosto IG Storyssa 

 

Yleiset ohjeet muiden tapahtumien mainostamiseen 

Sellaisia Indexin (Turun yliopiston yhteiskunta- ja kasvatustieteilijöiden yhteisen 

tiedekuntajärjestön) tapahtumia, jotka olennaisesti koskettavat myös katkolaisia nostetaan IG 

Storyssa, kun tieto tapahtumasta on kantautunut Katkon hallituslaisten korviin sekä mainitaan 

kahdessa peräkkäisessä viikkotiedotteessa. Lisäksi tapahtumia nostetaan IG Storyn 

puolella, kun niistä ilmenee jotain uutta olennaista informaatiota (esimerkiksi 

ilmoittautumisen ajankohta). Tapahtumista muistutetaan viikkotiivistelmässä IG Storyssa. 

Muiden ainejärjestöjen tapahtumia voidaan haluttaessa nostaa IG Storyssa tai niistä voidaan 

mainita viikkotiedotteessa. Kasvis-listalle tuleva viikottainen Bilekatsaus sisältää nimensä 

mukaisesti katsauksen kuluvan viikon opiskelijabileisiin. 

Viestintäkampanjat 

On sellaisia toimintakokonaisuuksia, joiden kohdalla olisi järkevää tehdä omat 

viestintäkampanjasuunnitelmat, jotta esimerkiksi tieto bileistä tai fuksiviikkojen tapahtumista 

saavuttaisi kaikki asianomaiset. Kampanjasuunnitelmaan listataan tarkat toimenpiteet, 

aikataulut, tekijät ja vaaditut resurssit. Kampanjasuunnitelma toimii muistilistana, josta 



seurataan kampanjan toteutumista. Viestintäkampanjasuunnitelmat tehdään erikseen 

tapahtumien järjestäjien toimesta. 

 

Vastuualueet ja resurssit 

Viestintäsuunnitelma 

Tämän viestintäsuunnitelman toteuttamisesta vastaa Katkon tiedotusvastaava, joka on perillä 

suunnitelman sisällöstä ja valvoo, että suunnitelma tulee toteutetuksi. 

Katkolla ei ole tällä hetkellä somevastaavaa, mutta valitsemme hallituksen joukosta 

epävirallisen sellaisen. Somevastaava pitää huolen, että someen julkaistaan asianmukaista 

sisältöä ajallaan. Somevastaava voi itse julkaista tai delegoida julkaisujen tekemisen 

esimerkiksi yksittäisten tapahtumien järjestäjille.  

Sisällön tuottaminen  

Bannerit ja julisteet Bannereiden ja julisteiden tuottamisesta ovat ensisijaisesti vastuussa 

tapahtuman järjestäjät, jotka voivat delegoida niiden tekemisen Katkon 

visuaaliselle vastaavalle. Bileiden julisteet tulostetaan baarien toimesta, joten 

ne on tehtävä hyvissä ajoin. 

Tapahtumat ja 

mainostekstit 

Tapahtuma- ja mainostekstien kirjoittamisesta ovat ensisijaisesti vastuussa 

tapahtuman järjestäjät. 

Facebook-tapahtuma Facebook-tapahtuman julkaisemisesta ovat ensisijaisesti vastuussa 

tapahtuman järjestäjät. 

Kuva- ja videosisältö Kuva- ja videosisällön tuottamisesta ovat ensisijaisesti vastuussa hallituksen 

jäsenet. Syksyllä yritetään löytää myös jäsenistön joukosta innokkaita 

valokuvaajia (esim. yksi per vuosikurssi), jotka voisivat ottaa kuvia 

tapahtumista. Somevastaava pitää huolen, että jokaisesta tapahtumasta otetaan 

kuvia ja niitä julkaistaan somessa. 

 

Resurssit 

Viestinnässä tulee huomioida aina käytettävissä olevat resurssit. Ajalliset resurssit ovat toki 

opiskelijoilla rajalliset. Viestintää toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä 

olevan ajan puitteissa. Sen vuoksi olemmekin halunneet keskittyä tiettyihin suosituimpiin 

viestintäkanaviin, joiden avulla tavoittaisimme koko jäsenistön. Rahallisia resursseja viestintään 

ei kulu juuri ollenkaan. Mainosjulisteiden tulostus vie hieman rahallisia resursseja, mutta ne 

ovat kuitenkin hyvin pieni kulu ainejärjestön koko menojen mittakaavassa. 



Kuvauslupakäytännöt 

Julkisilla paikoilla saa kuvata ja kuvat julkaista, kunhan kuvat eivät loukkaa kenenkään 

yksityisyyttä tai esitä heitä epäsuotuisassa valossa. Ihmisistä, jotka ovat kieltäneet kuvan 

julkaisun, ei saa kuvia myöskään julkaista. Esimerkiksi erilaisissa ulkotapahtumissa otettuja 

kuvia voi siis julkaista Katkon kanavissa ilman, että jokaiselta kuvassa olevalta kysytään lupaa 

julkaisuun, kunhan edellä mainitut ehdot pätevät. On kuitenkin hyvän tavan mukaista, että 

kuvaa otettaessa kysytään vielä erikseen, saako sen julkaista sosiaalisessa mediassa. 

Yksityistilaisuuksissa täytyy suostumus kuvien ottamiseen ja kuvien julkaisemiseen erikseen 

hankkia. Katkon tilaisuuksissa tämä hoidetaan lisäämällä tapahtumien 

ilmoittautumislomakkeeseen kohta, jossa ilmoittautuja ilmaisee ymmärtävänsä, että 

tapahtumassa otetaan valokuvia, joita voidaan hyödyntää Katkon viestinnässä. Ilmoittautujalle 

annetaan mahdollisuus kieltää kuvien ottaminen tai niiden julkaiseminen ottamalla yhteyttä 

tapahtuman järjestäjään. 

Ilmoittautumislomakkeisiin tuleva teksti: “Ymmärrän, että tapahtumassa otetaan valokuvia, 

joita voidaan käyttää Katkon viestinnässä ja jakaa muille osallistujille. Mikäli en halua minusta 

otettavan kuvia tai niitä käytettävän Katkon viestinnässä tai jaettavan muille osallistujille olen 

yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen (vastuuhenkilö osoite). / I understand that there will be 

pictures taken in the event and that those pictures may be used in Katko's social media etc. and 

made available to other participants. If I do not agree with these terms I will be in contact via 

email with (vastuuhenkilö osoite).” 

Kuvaajalla on aina kuvan tekijänoikeudet. Lupa kuvan käyttöön sovitaan ennen julkaisua. 

 

 

 

 

 



Ideoita tulevaisuutta varten  

Viestintäsuunnitelmaa tehdessä nousi esiin ideoita ja kehityskohteita, jotka päätettiin 

kuitenkin rajata pois tästä viestintäsuunnitelmasta, mutta joita voisi lähteä toteuttamaan 

myöhemmissä viestintäsuunnitelmissa. 

• Nettisivujen päivittäminen ja saattaminen ajan tasalle. Jäsenille kysely nettisivujen 

käytännöllisyydestä ja sisällöistä. Nettisivujen aktiivisempi hyödyntäminen esimerkiksi 

uusien opiskelijoiden houkuttelemiseen. 

• Instagram viestinnän laajentaminen myös InstaLiven puolelle, esimerkiksi Duunisafarin 

tai kasvatustieteiden opiskelun mainostamiseen. 

• Mahdollisille hakijoille suunnatun sisällön lisääminen, somekanavien levittäminen 

laajempaan tietoisuuteen esim. yhteistyössä SKOLin kanssa. 

• Uusien kanavien käyttöönotto: esim. TikTok rennon hupisisällön tuottamiseen. 

• Katkon LinkedIn-profiilin aktiivisempi hyödyntäminen.  

 


