
Yhdistysviestijä
-VERKKOKOULUTUS

Tee yhdistyksen 
viestinnästä vielä 
vaikuttavampaa!



Tavoittaako yhdistyksesi tärkeä viesti oikeat ihmiset? 
Tunnetaanko työnne? Tuottaako viestintänne toivottuja 
vaikutuksia? Yhdistysviestijä-koulutuksessa pääset 
vahvistamaan osaamistasi yhdistyksen viestinnän 
suunnittelussa ja kehittämisessä, yhdessä muiden viestijöiden 
kanssa. 

Koulutuksen aiheita ovat mm. 

• Viestinnän tavoitteiden asettaminen 

• Kohderyhmien tunnistaminen ja kanavien valinta

• Viestinnän sävy, tyyli ja visuaalisen viestinnän merkitys

• Varautuminen yllättäviin viestintätilanteisiin 

• Viestinnän suunnittelun työkalut 

 
Koulutuksen aikana pääset laatimaan omalle 
yhdistyksellesi viestintäsuunnitelman. 

Yhdistysviestijä on 
verkkokoulutus sinulle, 
joka suunnittelet, kehität 
tai toteutat yhdistyksen 
viestintää. 



Koulutuksen sisältö

1. Aloitus ja yhteinen orientaatio. Viestinnän 
merkitys yhdistystoiminnassa. Miksi viestintä on 
yhdistykselleni tärkeää? Mitä vaikutuksia se tuottaa?

2. Viestinnän suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen. 
Miten asettaa tavoitteita, jotka toteutuvat? Millaisia 
työkaluja tarvitsemme viestinnän suunnitteluun?

3. Viestinnän kohderyhmät ja kanavat. Kenelle 
viestimme? Missä kanavissa tavoitamme heidät 
parhaiten? 

4. Mitä viestimme? Viestinnän sisällöt, sävy ja tyyli. 
Miten rakennan houkuttelevan viestin? Visuaalisen 
viestinnän merkitys.

5. Varautuminen yllättäviin viestintätilanteisiin. 
Viestinnän tulosten arviointi. Millaisia yllättäviä 
ja hankalia viestintätilanteita yhdistys voi kohdata? 
Miten varautua niihin? Miten mitata ja arvioida 
viestinnän onnistumista? 

6. Kurssin päätös. Viestintäsuunnitelmasta 
toteutukseen! Miten varmistan, että suunnitelmat 
toteutuvat? Mitä tarvitsemme seuraavaksi? 

Koulutus toteutetaan verkkoalustalla, josta löydät kurssin 
videotallenteet, oppimistehtävät ja lukumateriaalin. Yhteisissä 
webinaaritapaamisissa pääset tutustumaan muiden yhdistysten 
viestijöiden kanssa ja jakamaan kokemuksia. Tehtäviin 
sisältyy itsenäisen työskentelyn lisäksi yhteistä sparrailua ja 
verkostoitumista muiden yhdistystoimijoiden kanssa. 

Koulutuksella on aloitus- ja lopetusajankohta sekä yhteinen 
aikataulu. Koulutuksen kesto on noin 8 viikkoa. Koulutuksen 
laajuus on 2 opintopistettä, joka tarkoittaa noin 54 tuntia 
opiskelua.

Koulutuksesta on mahdollista saada todistus, kun olet suorittanut 
kaikki osat hyväksytysti. 

Osallistujalla tulee olla verkkokoulutukseen tarvittavat välineet 
eli tietokone, internetyhteys, mikrofoni ja mielellään myös 
webkamera.

Miten 
koulutus 
toimii?



• Laatia vuositason viestintäsuunnitelman 
omalle yhdistyksellesi

• Suunnitella viestinnän vaikutusketjuja 
oman yhdistyksesi työssä: mistä 
viestinnän tulokset syntyvät?

• Kehittää oman yhdistyksesi viestinnän 
sisältöjä, sävyä ja tyyliä suhteessa 
viestinnän tavoitteisiin ja kohderyhmiin

• Ennakoida yllättäviin viestintätilanteisiin 
liittyviä näkökulmia omassa 
yhdistyksessäsi

Kiinnostuitko?  
Ota yhteys oman 

järjestösi koulutus-vastaavaan!

Koulutuksen  
osaamistavoitteet


