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Testamentti, viestintävastaava 
 

Vastuualueet 2018 
 

Näihin osa-alueisiin viestintävastaava hallituskautensa aikana varmasti osallistuu. 

• Sisäinen ja ulkoinen viestintä 

o Yksi yhteyshenkilö ulospäin 

▪ Esim. yhteydenotot muilta osuuskunnilta, seuroilta, yhdistyksiltä. Tiedon välitys 

eteenpäin Uniforstissa ja hallituksessa 

o Hallituksen sisällä 

▪ Viestien välittäminen, aktiivinen osallistuminen keskusteluun 

o Jäseniin päin 

▪ Some 

• Uniforstin Facebook-sivut ja Facebook -jäsensivu, postailu + mainostus 

• Instagram 

• Twitter 

• LinkedIn 

▪ Uutiskirjeet 

• MailChimp-ohjelman kautta jäsenkirje, jäsenten toive useamman kerran 

vuodessa, esim. neljästi. Aiheina ajankohtaiset asiat, tapahtumat, tulevaisuuden 

suunnitelmat, kuulumiset 

o Asiakkaisiin päin 

▪ Some 

• Facebook-mainontaa, Twitter, Instagram, LinkedIn 

• Somekampanja 2018 

▪ Uutiskirjeet 

• MailChimp-ohjelmalla muutaman kerran vuoteen, Uniforstin kuulumiset, uudet 

palvelut, hyvän joulun toivotukset yms.  

• Kontaktilistojen päivittäminen 

• Koulutukset ja muut tapahtumat 

o Jäsenkoulutukset 

▪ Tänä vuonna Johtaja-akatemia, puukauppa- ja ensiapukoulutus. Koulutuksia voi miettiä 

oman kiinnostuksen, jäsenten toiveiden tai yliopiston puutteiden kautta (parhaimpia 

koulutuksia ovat ne, joille on kova kysyntä, mutta joita yliopisto ei tarjoa) 

▪ Esim. jo valmistuneita opiskelijatovereita voi hyödyntää koulutuskontaktien etsimisessä 

o Paljon tapahtumia, joissa mahdollisuus olla mukana esittelemässä osuuskuntaa 

▪ Näistä tulee tarjouksia pitkin vuotta yleensä PJ:lle tai TJ:lle, he pyytävät muita mukaan 

osallistumaan. Esimerkkejä tältä vuodelta: Koulutusjohdon foorumi, Metsämiesten 

säätiön Uteliaisuudella uuteen -tapahtuma ja Pellervon foorumi. 
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• Uniforstin verkkosivut 

o Sivujen muokkaaminen tarpeen mukaan, WordPressin opettelu, uusien osioiden lisääminen, 

sivujen päivitys ja blogin kirjoittaminen 

• Lehtijutut mm. Forstihuuto, Metsäylioppilas 2018 

o Hyvät kirjoitustaidot plussaa 

o Haastatteluperusteiset lehtijutut kiinnostavat ihmisiä 

o Kannattaa katsoa mallia, mitä sharepointista löytyy, mitä aiemmin kirjoitettu, mitä nettisivuilla 

sanotaan 

• Blogitekstit verkkosivuille 

o Olen yrittänyt kirjoittaa tasaisesti ja mahdollisimman monipuolisesti juttuja 

o Alkuvuodesta oli Johtaja-akatemiaa, kesällä somekampanjaa ja syksyllä taas uusia tuulia, dronea 

yms. 

o Taivas rajana ideoissa, esim. tapahtumista voi kirjoitttaa 

o Kenet voisi pyytää kirjoittamaan yleisöä kiinnostavan jutun? 

 

Muuta 
 

•  Monipuolinen tehtävä, jossa on mahdollista toteuttaa itseään ja suunnitella tapahtumia, koulutuksia, 

tempauksia, markkinointia jne. niin aktiivisesti kuin itsellä on aikaa. 

• Useat tehtävistä tulivat itselleni sitä kautta, että halusin tai koin olevani hyvä niissä. Hallituksessa 

hyödynnetään paljon juuri hallituslaisten omia vahvuuksia.  

• Uskalla aktiivisesti kertoa Uniforstista opiskelijapiirien ulkopuolellakin, esim. kesätöissä. Uniforst 

osuuskunta on hieno mahdollisuus paitsi opiskelijoille, myös yrityksille. Palvelumme kiinnostavat aidosti, 

niistä täytyy vaan antaa kuulua rohkeasti ulospäin. 

• Ota minuun yhteyttä, jos kaipaat lisää vinkkejä, puh. 050 495 2193 

 


