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Viestintä ja varainhankinta

Materiaalissa annetaan vinkkejä nuorten ryhmän 

sisäiseen viestintään, ulkoiseen viestintään ja tie-

dottamiseen sekä markkinointiin ja varainhankin-

taan.

Viestinnän ja markkinoinnin avulla voidaan tavoit-

taa potentiaalisia toiminnasta kiinnostuneita nuo-

ria tai saada paikalle yleisöä katsomaan valmista 

sirkusesitystä, taidenäyttelyä tai muuta tapahtu-

maa.

Toimiva sisäinen viestintä mahdollistaa sen, että 

kaikki ryhmäläiset saavat tarvittavat tiedot siitä, 

missä kohtaa projektissa ollaan menossa ja kuinka 

seuraavaksi jatketaan.

Yritysyhteistyön avulla voidaan kasvattaa oman 

projektin budjettia tai saada käyttöön tarvittavia 

materiaaleja.

 › Nuorten tekemästä projektista kannat-
taa viestiä, koska:

• Nuoret tekevät mahtavia juttuja! Julkisuus nos-

taa nuorten toiminnan arvostusta

• Myönteinen julkisuus voi saada uusia nuoria kiin-

nostumaan toiminnasta

• Omasta projektista on lupa olla ylpeä – julkisuus 

voi kannustaa ja motivoida sitoutumaan projektiin

• Viestintä lisää myönteistä kuvaa taustaorgani-

saatiostasi: teillä arvostetaan nuoria osallistavaa 

toimintaa

Viestinnän toteutus

Viestinnän suunnittelussa ensimmäiseksi on syytä 

pohtia, kenet viestinnän kautta halutaan tavoittaa. 

Onko viestinnän tarkoituksena saada lisää nuoria 

toimintaan mukaan? Onko viestintä suunnattu ylei-

sölle, joka voi tulla katsomaan, minkälaisen projek-

tin nuoret ovat saaneet aikaiseksi?

Sosiaalisen median eri kanavat, erityisesti Facebook, 

tarjoavat hyvän alustan viestinnän tekemiseen. Pro-

jektille voi perustaa oman Facebook-sivun tai Ins-

tagram-tilin, jota kautta kuka vain voi seurata pro-

jektin etenemistä ja ryhmän toiminnasta voidaan 

kertoa sen omalla äänellä.

Viestinnän tekemiseen voi osallistua useampikin 

henkilö, mutta kokonaisuuden hallinnan kannalta 

on usein toimivampaa, että yksi henkilö on nimetty 

viestinnästä vastaavaksi.
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Sisäinen viestintä

Sisäinen viestintä on tärkeää ryhmäytymisen ja su-

juvan tiedonkulun kannalta. Heti toiminnan alkaessa 

kannattaa sopia, miten tieto kulkee ryhmän sisällä. 

Tapoja on monia ja ryhmän kannattaa valita niistä 

itselleen sopivimmat.

Yhteisissä tapaamisissa on hyvä käydä läpi, mitä ku-

kin on tehnyt, mitä on tekeillä ja mitä on vielä teke-

mättä. Samalla voidaan tehdä tarvittavia muutoksia 

suunnitelmiin. Säännöllisten tapaamisten lisäksi on 

hyvä varmistaa, että kaikilla ryhmäläisillä on saata-

villa tarvittava tieto siitä, mitä esimerkiksi edellisel-

lä kerralla on sovittu.

Pohtikaa, mikä on teille toimivin tapa pitää tarvit-

taessa yhteyttä tapaamisten välillä. Keinoja tähän 

voivat olla esimerkiksi sähköposti, tekstiviestit, 

WhatsApp-viestit tai Facebook-ryhmä.

Ulkoinen viestintä

Mikäli ryhmätoiminnan eri vaiheista halutaan kertoa 

jatkuvasti sen edetessä, viestinnän voi aloittaa vaik-

ka heti. Yleisötapahtuman (esitys, avajaiset, näytte-

ly jne.) markkinointi kannattaa aloittaa viimeistään 

noin kuukautta ennen itse tapahtumaa.

Helpoin tapa oman tapahtuman markkinoimiseen on 

Facebook, jossa on mahdollisuus luoda kaikille avoin 

tapahtuma (event), johon jokainen voi kutsua omia 

Facebook-kavereitaan. 

Mikäli halutaan tavoittaa paikallisia medioita (paikal-

lislehdet, paikallisradiot), tiedote tulevasta tapahtu-

masta kannattaa laittaa mediataloihin sähköpostilla 

noin viikkoa aikaisemmin. Vahvasti ajankohtaisissa 

aiheissa kiinni olevat mediatalot eivät välttämättä 

reagoi tiedotteisiin, mikäli ne tulevat esimerkiksi 

kuukausi ennen tapahtumaa. Liian myöhään laitet-

tuun tiedotteeseen kukaan ei taas ehdi reagoida.

 › Toimiva tiedote

• Kirjoita vetävä otsikko

• Kiinnitä erityisesti huomiota kolmeen ensimmäi-

seen lauseeseen – ne voivat ratkaista luetaanko 

tiedote loppuun asti

• Kerro selkeästi mitä tapahtuu, milloin tapahtuu ja 

missä tapahtuu

• Kerro asiasi ytimekkäästi, älä jaarittele

• Korosta nuorten roolia projektissa

• Muista lisätä mukaan sellaisen henkilön yhteystie-

dot, joka voi tarvittaessa kertoa projektista lisää

• Sopiva pituus on yksi sivu

Sosiaalisen median ja lehdistötiedotteiden lisäksi 

kannattaa hyödyntää perinteistä julistemarkkinoin-

tia. Onko esimerkiksi alueen kauppojen, kirjastojen, 

seurakuntien, nuorisotalojen tai koulujen ilmoitus-

tauluille mahdollista jättää ilmoitus? Julisteita voi-

daan askarrella useampia koko porukalla tai tehdä 

yksi juliste tulostettavaksi. Paikallisesta painotalos-

ta kannattaa kysyä tarjousta tai vaikkapa sponso-

rointimahdollisuutta.

Vaikka ryhmän toiminnan lopputulos ei olisi ylei-

sötapahtuma, voi paikallismedia olla kiinnostunut 
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tekemään siitä pienen jutun joka tapauksessa. Täl-

löin medialle lähetettävässä ennakkotiedotteessa 

kannattaa kertoa erityisesti siitä, mitä toiminta on 

merkinnyt kyseiselle nuorten ryhmälle. Mikäli nuoria 

ei haluta nostaa jutussa esiin omilla nimillä ja kas-

voilla, jutussa voi keskittyä ryhmän aikaan saamaan 

toimintaan tai ohjaajan rooliin siinä.

Paikallismedian näkökulmasta tärkeää on omalla 

alueella tapahtuva toiminta. Juttuidea kannattaakin 

myydä tällä näkökulmalla. Medioille voi tehdä julkai-

suvalmiin tiedotteen tai lähettää epämuodollisem-

man sähköpostiviestin. Mediatalojen ja toimittajien 

yhteystiedot löytyvät usein vaivattomasti netistä. 

Juttuvinkeille saattaa olla myös oma sähköposti-

osoite. Muistathan, että haastateltavalla on oikeus 

halutessaan tarkistaa omat lausumansa etukäteen 

ja koko jutun voi pyytää luettavaksi ennen sen jul-

kaisua. Jos julkaistussa jutussa on asiavirheitä, nii-

hin voi pyytää oikaisua.

Tapahtuman järjestäminen

Tapahtuma voi olla esimerkiksi teatteriesitys, ylei-

 › Miettikää ensin

• Kenet haluatte viestinnällänne tavoittaa?

• Aloitetaanko viestinnän tekeminen heti vai mark-

kinoidaanko tulevaa tapahtumaa vasta myöhem-

min?

• Ketkä osallistuvat viestinnän tekemiseen?

• Mitä kanavia/viestintäkeinoja haluatte käyttää?

• Mikä teidän hankkeessanne on mielenkiintoista?

• Miksi nuoret ovat projektissa mukana? Miten toi-

minnassa mukana olevista nuorista kerrotaan?

söä osallistava tanssiesitys, teemapäivä paikallisen 

koulun pihalla, nukketeatteriesitys kirjastossa tai 

paneelikeskustelutilaisuus. Tapahtuman tavoitteena 

ei tarvitse olla suuren yleisön tavoittaminen, loppu-

tulos on yhtä arvokas riippumatta siitä, kuinka mon-

ta katsojaa yleisössä on. Tapahtumaa järjestettäessä 

olennaista on viestinnän suunnittelu, aikataulutus, 

tehtävienjako ja budjetointi. Vieressä olevien kysy-

mysten on tarkoitus auttaa työnjaossa ja tapahtu-

man toteutuksen suunnittelussa.

 › Mitä kanavia käyttöön?

• Sosiaalinen media (esimerkiksi Facebook, Insta-

gram, Snapchat)

• Paikallismediat (mitä medioita omalla alueellanne 

on?)

• Julisteet / ilmoitustaulut

• Puskaradio

• Muu, mikä?
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Ideointi

1. Millainen tapahtuma?

• Päämäärä tai tavoite?

• Aihe ja esitysmuoto?

• Tarvitseeko ajankohtaa huomioida?

• Toteutetaanko vanhalla kaavalla vai ideoidaanko 

jotain uutta?

• Kutsutaanko tilaisuuteen vierailevia puhujia tai 

esiintyjiä?

2. Ajankohta ja aikataulu

• Huomioi lomat ja pyhäpäivät

• Paikalliset isot tapahtumat – vievätkö yleisön huo-

mion muualle vai onko mahdollisuus yhteistyölle?

• Järjestäjien omat menot

• Onko aikataulu riittävän väljä, että mahdollistaa 

myös muutokset?

3. Organisointi

• Työnjako ja vastuualueet

• Toteuttajaryhmän säännöllisistä tapaamisista 

sopiminen

Käytännön toteutus

1. Yleiset asiat

• Ohjelma ja aikataulu

• Taloussuunnitelma

• Mahdolliset yhteistyökumppanit

2. Tilat

• Tarvittavien tilojen varaaminen

• Koristeet ja kukat

• Opasteet, esteettömyys

• Tarpeellinen välineistö ja tekniikka (sähköt, 

valot, ääni, internet, tietokone, videotykki...)

3. Markkinointi ja viestintä

• Sosiaalinen media (Facebook-tapahtuma tms.)

• Paikallismediat (sähköpostia, tiedote)

• Julisteet, jaettavat esitteet

4. Muuta huomioitavaa

• Välineistön kuljetukset

• Sään vaikutus

• Tarjoilut työryhmälle

Tapahtuman jälkeen

1. Tapahtumapaikka

• Siivous

• Vuokrattujen / lainattujen tavaroiden palautus

• Löytötavarat

2. Tilaisuuden arviointi

• Onnistuttiinko tavoitteessa? Missä onnistuttiin, 

missä ei?

• Kiitokset kumppaneille.

Vinkki! Kuva tapahtumasta osana kiitosta on 

kiva lisä.

• Raportointi

• Onko yleisöä varten kahviotoimintaa

• Tarvittavat luvat (tekijänoikeudet, järjestysluvat, 

arpajaislupa yms.)
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Yritysyhteistyö

Nuorten projektin tai tapahtuman tueksi voi myös pyy-

tää yrityksiä. Yhteistyömahdollisuuksia on olemassa 

yhtä paljon kuin ideoitakin! Yhteistyön ei välttämättä 

tarvitse sisältää rahaliikennettä, mikäli ryhmän toi-

minnassa lisärahoitukselle ei ole tarvetta. Esimerkiksi 

tilojen tai tarvikkeiden käyttöön saaminen maksutta 

voi olla toiminnan toteutumisen kannalta oleellista.

Yritykset etsivät jatkuvasti uusia toimintamuotoja ta-

voittaakseen nuoria ja tukeakseen heidän toimintaa, 

joten yhteyttä kannattaa ottaa rohkeasti. Yhteistyön 

kautta nuorille voi myös syntyä suoria kontakteja yri-

tyksiin, joista voi olla apua esimerkiksi kesätyöpaik-

kaa tai harjoittelupaikkaa etsiessä. Samalla yrittäjät 

pääsevät kohtaamaan paikallisia nuoria ja kuulemaan 

nuorten kiinnostusten kohteista. Potentiaalisia yh-

teistyökumppaneita pohtiessa ja etsiessä kannattaa 

miettiä, minkä alan yritykset voisivat olla kiinnostu-

neita tukemaan nuorten ryhmätoimintaa. Löytyykö 

paikkakunnalta esimerkiksi autokoulu, urheiluväline-

liike, nuorten harrastuspaikka tai musiikkiliike? Yri-

tyksen kanssa tehtävän yhteistyön lähtökohta on, että 

yhteistyökumppanille tarjotaan aina jotain vastineita.

Nuoret itse

Nuoret ovat arvokkaita, joten yritys haluaa olla mu-

kana tukemassa projektia

Työtä 

Monet yritykset ovat valmiita ostamaan työtä, tar-

jolla voi olla pientä hommaa kuten esitteiden jaka-

minen, siivoaminen, korjaaminen jne.

Oikean kohderyhmän tavoittaminen 

Tietyn ikäiset nuoret saattavat olla tavoitettavissa 

ryhmätoiminnan kautta. 

Yhteistyön vastineita mietittäessä on huomioitava 

ohjeet, jotka koskevat markkinointia alaikäisille. Li-

sätietoa löytyy Kuluttajaja kilpailuviraston sivuilta.

Varainhankintaa oman toimin-
nan kautta

Varainhankintaan ei välttämättä tarvita yritysyh-

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miten yhteistyötä 

voi perustella yritykselle.

teistyötä, vaan nuorten ryhmä voi hankkia varoja 

myös itse. Aina projektia varten ei tarvita erillistä 

varainhankintaa, vaan esimerkiksi myyjäiset tai ki-

oskitoiminta voi pyrkiä kattamaan ne kulut, jotka 

toteuttamisesta syntyvät.

Teemamyyjäiset

Ryhmä leipoi yhdessä myyjäisiin sekä valmisti muita 

myytäviä tuotteita.

Värityskirja

Nuoret tekivät värityskirjan itse piirtämistään ku-

vista. Yritykset ja yhdistykset ostivat värityskirjasta 

paikan omalle värityskuvalleen. Kirjaa myytiin pai-

kallisissa liikkeissä.

Kesäkioski

Nuoret avasivat kesäloman ajaksi talkoovoimin van-

han kioskin, jossa myivät itse valmistamiaan leivon-

naisia ja muita tuotteita.

Arpajaiset

Ryhmä järjesti arpajaiset, joiden palkinnot kerättiin 

lahjoituksina paikallisilta yrityksiltä.
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Lasten- ja nuortentapahtuma

Koulun pihalla järjestetyssä tapahtumassa oli erilai-

sia toimintapisteitä. Tiedottaminen tapahtui koulun 

kautta.

Varainhankinta Ahvenanmaalle tehtävää polku-

pyörävaellusta varten

Nuoret tekivät työurakoita paikallisille yrittäjille: te-

rassin maalausta, ikkunanpesua, inventointia jne..

Inventaarioisku

Nuorten urheilujoukkue toteutti talkootyönä paikal-

lisen kaupan inventaarion.

Joulukortit

Nuoret tekivät tyylikkäitä joulukortteja, jotka saa-

tiin myyntiin paikalliseen kauppaan.

Kalaverkot

Kauppias luovutti nuorten kalastuskerholle verkot, 

koska halusi olla mukana tukemassa nuorten hyvin-

vointia.

Renkaanvaihtoa

Keväällä nuorten ryhmä perusti keskeiselle parkki-

paikalle renkaiden vaihtopisteen. Työkalut saatiin 

lainaksi paikalliselta yritykseltä.

Musikaali

Koulun musikaaliin myytiin lippuja yrityksille, jotka 

saivat vastineeksi logonsa käsiohjelmaan.

Kuvat: Mahis-ryhmät & Nuorten Akatemia


