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Viestintä-Pirittan Piritta

Piritta Seppälä     
@Piritta

Viestinnän ja sosiaalisen median asiantuntija ja puhuja

Viestintä-Piritta vuodesta 2010:  
- 1360 koulutusta, seminaaripuheenvuoroa ja työpajaa   
- lähes 30 000 osallistujaa  

Tietokirjailija ja Järjestödigi-kartoittaja 

Kysytty julkishallinnon ja järjestöjen 
viestintäkouluttaja, -sparraaja ja -asiantuntija

Viestintä-Pirittan palvelut:  
- viestinnän ja somen strategiatyö  
- räätälöidyt viestintäkoulutukset organisaatioille 
- etätukipalvelut viestijöille someen ja/tai kriiseihin 
- seminaaripuheenvuorot 
- kaikille avoimet koulutukset ja webinaarit



Korona-kevät -taustaa

• Tämä esitys on tiivistelmä järjestöjen sosiaalisen median kanavilla 
jakaman tiedon pohjalta maalis-toukokuussa 2020.  

• Viestintä-Piritta on koonnut erilaisia järjestöjen toimintatapoja ja 
julkaisuja mm. Järjestösome-ryhmään Facebookissa ja kerännyt 
kokemuksia myös haastatteluin toukokuussa 2020.  

• Julkaisemme bloggausten muodossa erilaisia koronatarinoita 
järjestöiltä liittyen korona-kevään kokemuksiin verkon ja somen 
osalta. Vinkkaa myös omastasi somessa tai maililla! 

• Jatkamme järjestöviestinnän ja -somen muutosten kehityksen 
seurantaa tästä eteenpäinkin mm. syksyllä 4. kertaa toteutettavan 
Järjestödigi-kartoituksen muodossa. 
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Korona-kevät järjestöissä - 
mitä kaikkea on tehty? 
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https://www.ok-sivis.fi/sivisnyt/2020/04/verkkovinkki-mll-siirsi-perhekahviloita-verkkoon.html

MLL Varsinais-Suomi

Videolla Janina Andersson  
ja Tina Hilck 
MLL Varsinais-Suomi 

Janina: ”Nyt se vaan tapahtuu, 
oli vähän niin kuin pakko.”

https://www.ok-sivis.fi/sivisnyt/2020/04/verkkovinkki-mll-siirsi-perhekahviloita-verkkoon.html
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https://www.facebook.com/groups/ostapienelta/

https://www.kalliola.fi/kalliolan-kohtaamischat-avautuu/

Suomen Yrittäjät  
      Kalliolan Setlementti

https://www.facebook.com/groups/ostapienelta/
https://www.kalliola.fi/kalliolan-kohtaamischat-avautuu/
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Allergia-iho-astma
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https://www.facebook.com/erilaisetoppijat/videos/1903729593091635/

Erilaiset oppijat

https://www.facebook.com/erilaisetoppijat/videos/1903729593091635/
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https://www.instagram.com/stories/highlights/17868355678697098/

Martat

https://www.instagram.com/stories/highlights/17868355678697098/
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https://twitter.com/
sotaveteraanit/status/
1240900468714414082

Sotaveteraani-  
liitto

Korona-päiväkirjat 
Twitterissä.

https://twitter.com/sotaveteraanit/status/1240900468714414082
https://twitter.com/sotaveteraanit/status/1240900468714414082
https://twitter.com/sotaveteraanit/status/1240900468714414082


Monipuolinen toiminta verkkoon 
YMCA Turku

• Kohtaamispaikkatoiminta toimintoineen —> Discordiin. 
• Ohjaajakoulutukset —> Zoomissa eri kokoisissa ryhmissä. 
• Maahanmuuttajapalvelut —> Zoom, WhatsApp, Teams, 

Mese 
• Musiikkiopisto —> WhatsApp yms. videot ja online-opetus 
• Kuorot —> videolle ohjeet + koosteet YouTube-kanavalle 
• Koripallo —> harjoitusohjeita videoilla mm. Instagramissa 
• KouluSopu-toiminta —> luokkien WA-ryhmät ja Insta-livet 
• Yökoristoiminta —> Insta-live
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https://www.ymcaturku.fi/tukea-elamaan/nuorten-kohtaamispaikka-toivo/



Lukuja ja onnistumisia

• 14.3.-30.4.2020 
• 33 vertaistreffit verkossa (18) 
• 17 koulutusta tai tapaamista 

verkossa (17) 
• Asiantuntijoiden, somelähettiläiden 

ja vapaaehtoisten live-haastatteluja 
somessa (5) 

• 2 uutta Facebook-ryhmää 
• Ei peruutuksia, toiminta lisääntyi
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• www.martat.fi  
• 112% kasvu vrt. edellinen vuosi 
• +33% sivuilla vietetty aika 
• Uusia www-sivuja tarpeeseen 
• Aikaa olla kotona -kampanja 
• Some-seuraajamäärät kasvussa 
• Live-videoista vakioajat —> jää 
• Mediatiedotteita paljon läpi

http://www.martat.fi


Onnistumisia, havaintoja ja 
oppeja
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Ennakointi ja 
valmistautuminen hyvänä 

pohjana, kun alkoi 
tapahtumaan.
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Järjestöjen korona-kevät 2020  
/ etäSomeTime2020



Nopeissa muutoksissa 
joustavuutta on tärkeä olla 
organisaation joka tasolla - 

johdosta vapaaehtoisiin. 
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Järjestöjen korona-kevät 2020  
/ etäSomeTime2020



Ihmisten - ei organisaation 
- tarpeista liikkeelle 

lähteminen oli ja on kaiken 
a ja o. 
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Järjestöjen korona-kevät 2020  
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Sisäisen viestinnän mallit 
uudelleenjärjestelyyn.
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Järjestöjen korona-kevät 2020  
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Mediaa ei pidä unohtaa 
kriisissäkään.
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Järjestöjen korona-kevät 2020  
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Korona nosti esiin 
järjestöjen olemassaolon 

tarkoituksen. 
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Järjestöjen korona-kevät 2020  
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Ei ole keksitty uutta, vaan 
muotoiltu ”vanhaa” uuteen 

muotoon. 
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Järjestöjen korona-kevät 2020  
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Some on verkkotoiminnassa 
vain yksi alusta, mutta sen 

käyttö on monessa 
järjestössä nyt 

monipuolistunut.
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Nyt onkin aika välitsekille: 
Tunnistetut haasteet 

ratkaistavaksi. 
Toimivat jutut käyttöön 

jatkossakin!
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Viestintä = toimintaa.  
Toiminta = viestintää. 

Verkossa ja läsnä.
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Järjestöjen korona-kevät 2020  
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Webinaarit ja koulutukset

https://viestintapiritta.fi/koulutukset/
18.5. Pienten resurssien järjestön viestintä ja viestinnän suunnittelu

Kaikki Viestintä-Pirittan palvelut

https://viestintapiritta.fi/palvelut/

Kaikki Viestintä-Pirittan koulutusaiheet

https://viestintapiritta.fi/palvelut/
viestintakoulutukset/
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Mail:  

www:  

Blogi:  

Facebook:  

LinkedIn:     

Twitter:       

Slideshare:  

Pinterest:  

Soita:

Ota yhteyttä!

piritta@viestintapiritta.fi  

www.viestintapiritta.fi 

www.viestintapiritta.fi/blogi 

www.facebook.com/viestintapiritta 

fi.linkedin.com/in/pirittaseppala  

www.twitter.com/Piritta 

www.slideshare.net/Piritta 

www.pinterest.com/pirittas/ 
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