
Karjalan Liiton viestintä



Karjalan Liitto sosiaalisessa mediassa

• Facebook

• Instagram

• Twitter

• SlideShare

@karjalanliitto



Karjalan Liitto sosiaalisessa mediassa

• Facebook
• www.facebook.com/karjalanliitto.fi

• Instagram
• www.instagram.com/karjalanliitto

• Twitter
• www.twitter.com/karjalanliitto

@karjalanliitto

http://www.facebook.com/karjalanliitto.fi
http://www.instagram.com/karjalanliitto
http://www.twitter.com/karjalanliitto


Some-viestintä

• Käytä karjalaisuuteen liittyviä tageja:

• #karjalaisuus

• #karjalanliitto

• #sukupolvienketju

• #karjala

• #karjalanpiirakka

• #rotinat

• #viipuri, #sortavala, #kakisalmi tai #käkisalmi



SlideShare – Juuret Karjalassa

• Juuret Karjalassa sopii hyvin mm. 

historian opetuksen aineistoksi.

• https://www.slideshare.net/karjalanliitto/juuret-karjalassa-1-
40958364

https://www.slideshare.net/karjalanliitto/juuret-karjalassa-1-40958364


SlideShare – Karjalaisevakkojen matkassa



SlideShare – Karjalaisevakkojen matkassa

• Hyödynnä verkossa olevaa Karjalan Liiton aineistoa

• SlideShare-verkkopalvelu

• Karjalaisevakkojen matkassa vuosina 1939-1945 -dioja voi 
käyttää koulujen opetusaineistona.

• https://www.slideshare.net/karjalanliitto/karjalaisevakkojen-matkassa

https://www.slideshare.net/karjalanliitto/karjalaisevakkojen-matkassa


Miten viestitään?

• Karjalan Liiton viestintä pohjautuu liiton strategiaan.

• Se edistää karjalaista kulttuuria.

• Tuo esille karjalaisuuden identiteettiä.

• Ylläpitää vuorovaikutusta Karjalan alueeseen, mm. hautausmaahanke 
ja karjalan kielen kurssit



Mistä aiheista viestitään?

• Karjalan Liiton toiminta-alueita ovat

• Kulttuuri

• Historia

• Karjalaiset juuret



Mitkä ovat viestintäkanavat?

• Sosiaalinen media
• Verkkosivut
• Sähköinen uutiskirje
• Karjalatalo ja SieMie-puoti
• Karjalan Kunnaat -jäsenlehti
• Karjalan Kunnaat -verkkolehti
• Joulukannel
• Karjala-lehti
• Sähköiset kalenterit
• Meltwater



Kenelle viestitään?

• Jäsenseurat ja jäsenet

• Karjalasta ja karjalaisuudesta kiinnostuneet

• Karjalaisjuuriset

• Yhteistyökumppanit (mm. Karjala-lehti, Suomen Sukututkimusseura, 
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys jne.)

• Yliopistot ja tutkimuslaitokset

• Tutkijat

• Rahoittajat

• Muut järjestöt

• Media



Karjalan Kunnaat -jäsenlehti



Karjalan Kunnaat -jäsenlehti

• Karjalan Kunnaat -jäsenlehti ilmestyy painettuna ja verkossa 4 kertaa 
vuodessa.

• Sisältö käsittää Karjalaan tai  karjalaisuuteen liittyviä artikkeleita, 
Karjalan Liiton tapahtumia ja toimintaa sekä hallinnon viestejä ja 
jäsenasioita.



Karjalan Liiton sähköinen uutiskirje

• Lähetetään jäsenyhteisöjen

• Puheenjohtajille

• Sihteereille

• Aluevastaaville

• Liiton luottamushenkilöille

• Uutiskirjettä voi välittää edelleen

• Sähköpostiosoitteet poimitaan

liiton jäsenrekisteristä



Karjalan Liiton verkkosivut

• Karjalan Liiton verkkosivut

• www.karjalanliitto.fi

• Jäsenyhteisöjen verkkosivut

http://www.karjalanliitto.fi/


Karjalatalo ja SieMie-puoti

• Karjalatalon infotaulu

• SieMie-puoti

• Käpylänkuja 1, Helsinki



Ketkä viestivät

• Liiton puheenjohtajisto

• Hallituksen jäsenet ja liittovaltuutetut

• Aluevastaavat

• Piirien ja seurojen puheenjohtajat, sihteerit, muut 
luottamushenkilöt

• Mm. Kesäjuhlien vapaaehtoiset

• Jokainen jäsen 

• Liiton toiminnanjohtaja ja muu henkilökunta



Missä viestitään

• Jäsenlehdissä

• Verkkosivuilla

• Uutiskirjeessä

• Sosiaalisessa mediassa

• Karjala-lehdessä

• Pitäjälehdissä

• Sähköpostitse

• Puhelimitse

• Kohtaamisissa



Missä viestitään

• Liiton, piirien tai seurojen 

seminaareissa

koulutuksissa

kokouksissa 

tarinailloissa ja muissa tapaamisissa

matkoilla

kesäjuhlilla 

sukutapaamisissa ym.



Viestinnässä liiton jäsenrekisteri on 
avainasemassa
• Karjalan Kunnaiden lähettämistä varten osoitteet poimitaan 

jäsenrekisteristä ja lähetetään suojattuna tiedostona painoon.

• Uutiskirjettä varten sp-osoitteet poimitaan jäsenrekisteristä. 
Esim. ryhmästä Puheenjohtajat ja ryhmästä Sihteerit.

• Tarkista, että oikea sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä. 

• Tarkista, että oikea osoite on jäsenrekisterissä.

• jasen@karjalanliitto.fi



Jäsenyhteisöjen verkkosivut

• Karjalan Liitto tarjoaa jäsenyhteisöilleen jäsenetuna ilmaiset 
verkkosivut. (Jäsenpalvelua ja jäsenten toiminnan tukemista.)

• Valmis verkkosivupohja.

• Sivuille voi tehdä alasivuja lukemattoman määrän.

• Sivuille voi lisätä tekstiä, kuvia, liitetiedostoja ja linkkejä sekä luoda 
lomakkeita. Tapahtumakalenteri on jokaiselle seuralle.

• Ei rajoituksia mm. kuvien määrään.

• Jäsenseurat päivittävät itse verkkosivujaan.

• Karjalan Liiton verkkosivujen palveluntuottaja on Liana Technologies, 
ent. Koodiviidakko, joka on suomalainen globaalisti toimiva yritys.



Tapahtumakalenteri kertoo toiminnan 
laajuuden



Huhtikuun tapahtumat



Tapahtumakelenteri



Jäsenyhteisöjen tapahtumia



Kotiseutumatkat tapahtumakalenteriin



Viestitellään… 

• Karjalan Liiton toimiston viestijät:
Satu Hallenberg, toiminnanjohtaja 
Pertti Hakanen, puh. joht., toiminnanjohtaja 1.5. alkaen
Vuokko Hallio, taloussihteeri
Outi Kuivasniemi, myynti- ja markkinointiassistentti
Saija Pelvas, viestintävastaava, kulttuurituottaja
Mervi Piipponen, kulttuurituottaja, tiedottaja
Ida Pöyhönen, järjestö- ja kulttuurisihteeri

• Järjestöseminaari 25.1.2020



Sukupolvien ketjussa!



Kiitos!
Saija Pelvas, viestintävastaava, Karjalan Liitto ry, 25.1.2020


