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Päivitetty 17.11.2020 

HP VIESTINTÄOHJE PIIRIN  
KISOJEN JÄRJESTÄJILLE 
 

Mieti ensiksi ainakin nämä: 
 Kohderyhmät 
 Tavoitteet ja ydinviesti(t) 
 Aikataulu 
 Viestintäkanavat 
 Toimenpiteet 
 Graafinen puoli (ml. kilpailun logo) 

o Huom! logoa suunniteltaessa kannattaa välttää vuosiluvun laittamista logoon, 
esim. kisojen viivästymisen tms. kannalta. 

 Vastuut 
o Suositeltavaa, että kisaorganisaatiossa on vähintään yksi viestintävastaavan pesti 

 
→ Lisätietoja saat projektien viestintäsuunnitelmapohjasta, joka löytyy Jemma-intrasta 

(HP Viestintä ja markkinointi > aikataulut ja suunnitelmat) 
→ Voit suunnitella kisan viestintää myös excel-työkalun avulla, johon on syötetty valmiiksi SP:n 

kanavat ja kohderyhmät. 
→ Kisojen nimi, logo ja viestintävastaavan nimi olisi hyvä olla piirin käytössä vähintään puoli 

vuotta ennen kisoja. Tarkempaa aikataulua voit tiedostella Saralta ja Anna-Emilialta. 
 

Täplä-piirilehti 
 Ilmoitus/mainos lehteen 

o Talvikisat viimeistään lehteen nro 4, kevätkisat viimeistään lehteen nro 4, Leon 
Lenkki ja Hilkan Kilpa lehteen nro 1. Ilmestymispäivät voivat vaihdella vuosittain 
eli varmista vielä, että HP:n sääntöjen vaatimus kilpailukutsujen ilmoittamisesta 
täyttyy. 

o Ilmoituksen koko on puolikas sivu ja maksimimerkkimäärä 500 (sis. välilyönnit). 
o Kannattaa muistaa, että kyse on mainoksesta eikä pelkästä kisakutsusta. Mieti, 

mikä saisi ihmiset kiinnostumaan juuri teidän kisastanne. 
o Ilmoituksen voi toimittaa piirin tiedottajalle joko painovalmiina PDF:nä tai sopia, 

että tiedottaja taittaa mainoksen. Jos tiedottaja taittaa mainoksen, täytyy 
kisaorganisaatiolta tulla teksti, logo sekä nettisivuosoite hyvissä ajoin. 

o Toimita materiaalit aineistopäivään mennessä osoitteeseen anna-
emilia.piirainen@partio.fi. Varaa paikka mainokselle tiedottajalta ennen aineiston 
toimittamista. 

o Täplän aineistopäivät löytyvät piirin nettisivuilta Täplän sivulta. 
o Lisätietoja piirin tiedottaja Anna-Emilia Piiraiselta. 

 Tulokset ja juttu 
o Kisan tulokset julkaistaan piirin nettisivuilla (mahdollisen kisan omien sivujen 

lisäksi) 
o Tulokset toimitetaan osoitteeseen anna-emilia.piirainen@partio.fi heti niiden 

valmistuttua. Tiedottajan kanssa on sovittava etukäteen tulosten 
julkistusaikataulu. 

o Kisoista olisi hyvä saada juttu julkaistavaksi tapla.fi:hin mahdollisimman pian 
kisojen jälkeen. Juttu voidaan tehdä myös ennen kisoja. Miettikää, miten kisanne 
eroavat muista kisoista ja mikä olisi hyvä näkökulma. Sopikaa julkaisuaikataulu 
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piirin tiedottajan kanssa. Juttuidean voi lähettää hyvissä ajoin etukäteen 
osoitteeseen tapla@partio.fi.  

o Katso lehden DL-päivät Täplän aikatauluista. 
o Lisätietoja piirin tiedottaja Anna-Emilia Piiraiselta. 

 

Lippukuntaposti ja Partioposti 
 Partioposti-uutiskirjeeseen maksimissaan 500 merkin teksti, joka julkaistaan sähköisessä 

Partiopostissa. Partiopostin aikataulu SP:n viestinnän aikataulussa. 
 Paperisessa lippukuntapostissa julkaistaan kisan logo, päivämäärä ja lyhyt esittely. 

Toimita kisan logo kaksi (2) viikkoa ennen lippukuntapostin postituspäivää, joka löytyy 
HP:n viestinnän aikataulusta. 

 Lisätietoja piirin tiedottaja Anna-Emilia Piiraiselta. 
 

Nettisivut 
 Partion Wordpress-lippukuntateema on ladattavissa kisan käyttöön. 
 Kisan sivut voidaan tehdä myös piirin sivujen alle (tähän tyyliin) ja kisaorganisaatiolle 

saadaan sinne omat muokkausoikeudet. 
 Lisätietoja piirin tiedottaja Anna-Emilia Piiraiselta. 

 

Piirin tapahtumakalenteri 
 Kisoista täytetään tämä lomake, jossa pyydetään kuvausta sekä nettiin että painettuun 

lehteen. Lataa lomake omalle koneelle voidaksesi lisätä siihen tekstiä ja tallenna se kisan 
nimellä. 

 Toimittakaa lomake, logo sekä nettisivuosoite (jos sivut eivät ole piirin sivujen alla) Sara 
Heinoselle. 

 

Kisojen sosiaalinen media 
 Piiri ei suosittele, että kisoille tehdään omia somekanavia, vaan käytettäisiin piirin 

somea. Lisätietoa sekä käyttöoikeudet piirin tiedottaja Anna-Emilia Piiraiselta. 
 Kisojen mainostamisesta piirin somessa voidaan sopia yhdessä tiedottajan sekä 

sometiimin kanssa mutta mainostamista tehdään piirin kanavissa joka tapauksessa. 
 

Median lähestyminen 
 Kisoista tiedottaminen paikallislehtiin sekä esim. Aamulehteen on tärkeä muistaa. 
 Mallipohjan tiedotteeseen löydät piirin Jemma-intrasta (HP Viestintä ja markkinointi > 

tiedotteet) 
 Olkaa asiasta yhteydessä piirin tiedottajaan Anna-Emilia Piiraiseen ja sopikaa, kuka hoitaa 

mediatiedotteet. Piirillä on käytössään mediatiedotepalvelu, jota voidaan hyödyntää. 
 

Kisojen kuvaaminen 
 Piirin kuvaustiimi on mahdollista saada kuvaamaan kisoihin tai kisat voivat järjestää 

myös oman kuvaajan. Kuvaustiimin tavoittaa osoitteesta hpkuvaajat@kuksa.partio.fi 
 Kuvat tulee ladata piirin kuvapankkiin. Ohjeet ja apuja lataamiseen saa kuvaustiimin 

vetäjiltä tai piirin tiedottajalta Anna-Emilia Piiraiselta. 

Lisää vinkkejä 
 Materiaalipankki, jossa sekä Hämeen Partiopiirin että Suomen Partiolaisten materiaalia 
 Piirin viestintä 
 SP:n viestintäkanavat 
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