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PIIRIN VIESTINTÄ ON…

• Infoa piirin asioista

• Uutisia tapahtuneesta ja tulevasta

• Mainoksia tapahtumista ja 
koulutuksista

• Tunnelmia piirin ja lippukuntien 
toiminnasta



KENELLE PIIRI VIESTII?

1. Alueen lippukunnat

2. Luottikset

3. Yhteistyökumppanit

4. Ei partiolaiset



MISSÄ PIIRI VIESTII?

Sosiaalinen media

Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter

Piirin nettisivut 

Sähköiset uutiskirjeet

Re-posti, Johtolanka, Luottissanomat

Piirilehti Repolainen

Lippukuntaposti-juliste

Esitteet

Puskaradio

Tapahtumat esim. lippukuntafoorumi



PIIRIVIESTIJÄ
eli myös sinä



Missä SINÄ voit viestiä?

• Repolainen: juttuja tulevasta tai menneestä, ilmainen puolen sivun 
mainostila

• Somessa (voi kaapata esim Snäpin tapahtuman ajaksi, Insta-livet yms)

• Mainokset uutiskirjeissä

• Uutiset netissä, lpk-postissa

Viestinnän aikataulut, deadlinet ja ilmestymiset: 

bit.ly/aikataulut2018





MUISTA KÄYTTÄÄ AINA

#lspartiopiiri
#partioscout

Ei #lsppartiopiiri #lsp #lounaissuomenpartiopiiri… 



Tehdään jotain 
visuaalisesti hienoa

Lempivärejä ja hassunhauskoja 
fontteja??

Kivoja kuvia googlesta??



MUISTA NÄMÄ
GRAAFINEN ILME

– Fontit (ladattavissa ilmaiseksi)

– Värit

– Elementit 

Graafinen ohje löytyy: 
bit.ly/partiograafinenohje



MATERIAALIPANKKI

Materiaalipankki tarjoaa:

- Graafisen ilmeen tarvittavat 
materiaalit (fontit ja elementit)

- Valmiita ja muokattavia juliste- ja 
kirjepohjia

- SP:n tapahtumista ja kampanjoista 
valmiita somejakokuvia

www.partio.fi/materiaalipankki



MUISTA NÄMÄ

KUVAT 

• Piirin kuvapankissa paljon kuvia 
käyttöön

• Muista AINA mainita kuvaajan nimi

lspartiopiiri.kuvat.fi/kuvat

www.flickr.com/photos/lspartiopiiri 



MUISTA NÄMÄ

Hyvä mainosteksti:

• Lyhyt

• Kielellisesti moitteeton

• Kertoo selkeästi, mistä on kyse

• Persoonallinen

• Saa lukijan toimimaan:

Esim. ”Ilmoittaudu tästä” 



Organisaatio vs. 
Yksityishenkilö



Käytä ymmärrettävää kieltä

• Case Y-trainee

• L-SP:n Viestintä- ja 
markkinointiministeri 

• Hallituksen jäsen/Vastaan 
viestinnästä ja markkinoinnista

• Partiolainen

• Suoritamme lemmikkijälkeä 
sudenpentujen kanssa vs. puhuimme 
7-vuotiaiden kanssa eläinsuojelusta



KIITOS!
WWW.PARTIO.FI

Kysyttävää piirin viestinnästä? 
susanna.koivisto@partio.fi 



O365

• Piirin ja SP:n uusi intra ”Jemma”

• Pääsy kaikilla SP:n jäsenmaksun 
maksaneilla luottiksilla

• Sisältää jaostojen ja ryhmien omia 
työtiloja sekä piirien ja SP:n omat 
sivut, joissa kaikille avointa 
materiaalia

• Kirjautumalla saa käyttöönsä 
@partio.fi sähköpostin, 
Microsoftin ohjelmien online-
versiot sekä pääsyn Jemmaan ja 
työtiloihin



O365

Seuraava koulutus:
11.3. Turussa sekä etänä Skypen kautta 

Ilmoittautumiset 4.3. mennessä

Ryhmät ja jaostot voivat myös tilata yhden illan O365-koulutuksia. 
Tilaa koulutukset partiotoimiston Maaritilta 

maarit.salminen@partio.fi


