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1. VIESTINNÄN TAVOITE
Sisäisesti KTY:n viestintä mahdollistaa jäsenistölle osallistumisen yhdistyksen 
toimintaan. Toimiva viestintä tarjoaa jäsenille helposti ja ajantasaisesti tietoa niin 
yhdistyksen toiminnasta kuin Kuopion kunnallispolitiikasta ja jäsen voi antaa 
palautetta yhdistykselle riippumatta siitä, onko jäsenellä käytössä Internetin tai 
sosiaalisen median mahdollisuuksia tai ei.

Ulkoisesti viestintä lisää KTY:n vaikutusvaltaa ensisijaisesti paikallisesti ja alueel-
lisesti. Kuopion demarit tunnetaan järjestönä (arvot ja tavoitteet) ja jäsenemme 
yksittäisinä toimijoina. Kuopiolaiset ovat tietoisia demareiden valtuustotavoit-
teista.

Vaalikampanjan aikaan yhdistyksellä on toimivat viestinnän keinot edistää eh-
dokkaiden menestystä yhdessä päätetyillä tavoilla. 

Yhdistyksen viestintä on visuaalista, tarinallista ja rentoa ja sitä toteutetaan käyt-
täen selkeää kieltä. Markkinointituotteet, esitteet ja muu materiaali on laadukas-
ta, ekologista ja visuaalisesti vaikuttavaa.

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA VUORO-
VAIKUTUSSUHTEET
Yhdistyksen viestintä on kiinteä osa yhdistyksen toimintaa.  

2.1 Sisäinen rakenne
KTY on SDP:n kunnallisjärjestönä puolueen yksi perusyksikkö. Yhdistyksen toi-
mintaa määrittää toisaalta puolueen ja yhdistyksen säännöt ja tavoitteet ja toi-
saalta jäsenten yleisessä kokouksessa tekemät päätökset. Yhdistyksen käytännön 
toiminnasta vastaa yhdistyksen johtokunta ja johtokunnan ja yleisen kokouksen 
välimaastossa toimiva kunnallisjaosto (kuva1).

        
Kuva 1. KTY:n sisäinen rakenne.
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Yhdistyksen toiminnan painopiste on Kuopion kaupungin politiikassa ja siksi 
keskeinen toimeenpanija on valtuustoryhmä. KTY:llä on erilaisia poliittisia luot-
tamustehtäviä, sillä on toiminnanjohtaja ja sen piirissä toimii mm. Wanhat Tove-
rit, kunnallis-, nuoriso-, nais-, ja paikallisjaostot (kuva1).

 2.2 Toiminnan keskiö
KTY:n toiminta suuntautuu Savo-Karjalan piiriin, puolueeseen,  sisar- ja yhteis-
työjärjestöihin, Kuopion kaupunkiin, Pohjois-Savon maakuntaan ja mm. edus-
kuntaan.

KTY:n toiminnan keskiössä on kaupunginhallitus, -valtuusto, lautakunnat, yhtiöt, 
neuvostot, työryhmät, toimikunnat ja muut kaupungin luottamuselimet (kuva 
2). Tärkeää on vuorovaikutus äänestäjien, KTY:n jäsenten ja luottamuselinten 
kesken.

Kuva 2. KTY:n toiminta on yhteistyötä äänestäjien ja kaupungin luottamuselinten kanssa.

2.3 Vuorovaikutus ja tiedonkulku kuntavaalikau-
della
KTY:n viestintäsuunnitelma keskittyy yhdistyksen kunnalliseen paikallistoimin-
taan. Maakunnan, piirin ja valtakunnan tasolla sovelletaan samoja periaatteita 
kuin paikallistoiminnassa.

Kuvassa 3 KTY:n toimintaa tarkastellaan yhden vaalikauden aikajanalla. Nuolet 
kuvaavat vuorovaikutusta ja siinä tapahtuvaa viestintää. Ennen kuntavaalikam-
panjaa yhdistys laatii vaaliohjelman vuorovaikutuksessa jäsenten ja muiden 
äänestäjien kanssa. Vaalikaudella luottamushenkilöt toteuttavat vaaliohjelmaa. 
Vuorovaikutus jäsenten ja äänestäjien kesken jatkuu ja tavoitteisiin tehdään ti-
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lanteista riippuvia muutoksia. Muutoksia tehdään mm. kompromissina muiden 
puolueiden vaatimuksista. 

Yhdistyksen jäsenillä on tilaisuus vaikuttaa mm. avoimissa valtuustoryhmän ko-
kouksissa kuukausittain. Toimintaohjelmaa tarkastellaan erityisesti toimintavuo-
den vaihtuessa kaupungin toimintasuunnitelman laatimisvaiheessa. 

        
Kuva 3. Toiminnan virta, vuorovaikutus ja tiedonkulku kunnallisessa toiminnassa.

3. VIESTINNÄN TOTEUTTAMINEN

3.1 Tieto ja tiedonkulun tavat
Kuva 4 esittää KTY:n viestinnän keskeiset tiedonkulun tavat. Tarkastellaan, miten 
niitä sovelletaan viestinnän eri tarpeisiin.

        
Kuva 4. KTY:n viestinnän keskeiset tiedonkulun tavat.
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3.1.1 Kasvotusten – vahva vuorovaikutus

Kuva 5. Kasvotusten torilla.

Päätökset viimeistellään kokouksissa kasvotusten. Kasvotusten viestitään myös 
epävirallisissa kutsutuissa tapaamisissa tai sattumalta tavaten. Kasvotusten vies-
timinen mahdollistaa perusteellisen ja kommunikaation ja vuorovaikutus on 
vahvimmillaan.

Äänestäjien ja jäsenten toiveista ja esimerkiksi vaaliteemoista saa tehokasta pa-
lautetta kasvotusten keskustellen.

3.1.2 Kokoukset – keskustelu ja päätökset
Johtokunnan-, kunnallisjaoston - ja muiden elinten viralliset kokoukset, koko-
uskutsut ja pöytäkirjat ovat yhdistystoiminnan välttämätöntä perusrutiinia. Val-
tuustoryhmän avoimissa kokouksissa ennen valtuuston kokouksia käsitellään 
valtuustossa käsittelyssä olevat asiat. Lisäksi kokouksissa on usein joku alustus 
tai teema ajankohtaisesta valmisteilla olevasta hankkeesta tai aiheesta. Kokouk-
sissa seurataan kuntavaalikauden ohjelman toteutumista, saadaan palautetta 
jäsenistöltä ja käsitellään tarvittavat muutokset kuntavaaliohjelmaan.

3.1.3 Kirje ja sähköinen viesti – sähköinen nopea, kirje me-
nee kaikille
Kirjeellä ja/tai sähköpostilla ilmoitetaan jäsenille virallisista kokouksista ja muista 
kaikkia koskevista tärkeistä asioista. Sähköposti ja tekstiviesti sopivat luottamus-
henkilöiden väliseen keskusteluun kahden kesken tai ryhmänä.  Kirjeen vahvuus 
on, että se tavoittaa kaikki. Internet ja sosiaalinen media eivät ole kaikkien käy-
tössä.
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3.1.4 Media – luotettu perinteinen
Vaalimainonta  ja tapahtumakutsut toteutetaan ensisijaisesti luotettavana pide-
tyssä perinteisessä mediassa (lehdistö, radio, TV).  Sosiaalisen median kanavia 
käytetään tehokkaasti tukena.

Yhdistyksen luottamushenkilöitä kannustetaan toimimaan aktiivisesti perintei-
sessä mediassa joko omalla nimellään tai omalla nimellään ja sd- tai SDP-tun-
nuksella. 

3.1.5 Kotisivut – tiedon koti

Kuva 6. KTY:n kotisivut https://sdpkuopio.fi.

KTY:n kotisivuilla esitetään yhdistyksen perustiedot, kuten yhdistyksen arvot ja 
tavoitteet, yhteystiedot ja luottamushenkilöt. Kotisivuilla ilmoitetaan myös ko-
koukset ja muut tapahtumat.

Kotisivuille linkitetään yhdistyksen jäsenille tärkeitä Internetin lähteitä.

3.1.6 Keskustelualusta – Torpan kellari Internetissä
Facebookin Torpan kellari –ryhmä on jäsenten sähköinen, suljettu keskuste-
lualusta. Ryhmässä keskustellaan ennen kaikkea valtuustossa ja muissa kaupun-
gin elimissä käsiteltävistä ajankohtaista asioita. Ryhmä toimii valtuustoryhmän 
avointen kokousten tukena ja paikkana kokousten alustukselle.
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3.1.7 Sosiaalinen media – juuri nyt vuorovaikutteisesti
Sosiaalisessa mediassa KTY on tapahtumien keskipisteessä ja elävässä vuorovai-
kutuksessa kansalaisten kanssa. 

Yhdistys toimii Facebookissa (Kuopion Sosiaalidemokraattinen Työväenyhditys 
ry) ja Instagramissa (kuopiondemarit). Nuoret tapaavat myös demarinuorten 
omilla Facebooksivuilla ja Instagramissa. 

KTY:n jäsenet ja varsinkin luottamushenkilöitä kannustetaan toimimaan aktiivi-
sesti sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media muuttuu nopeasti ja eri ikäryh-
mät tavoittaa eri kanavilta.  Yhdistys ja yksittäiset toimijat mukautuvat muutok-
siin.

Kuva 7. KTY Facebookissa https://www.facebook.com/sdpkuopio/.

3.2 Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Sisäisellä viestinnällä mahdollistetaan jäsenistön osallistuminen yhdistyksen toi-
mintaan. Viestinnän avulla jäsenille tarjotaan helposti ja ajantasaisesti tietoa niin 
yhdistyksen toiminnasta kuin Kuopion kunnallispolitiikasta ja jäsen antaa palau-
tetta yhdistykselle.

Sisäisessä viestinnässä viralliset kokoukset, kokouskutsut ja pöytäkirjat ovat yh-
distystoiminnan välttämätön rutiini. Valtuustoryhmän avoimissa kokouksissa ja 
Torpan kellari –Facebook-ryhmässä jäsenistö vaikuttaa vaaliohjelman käytännön 
toteutukseen. 

Sisäinen viestintä voi rajoittua eri tasoille yhdistyksen sisällä (johtokunta, val-
tuustoryhmä,  työryhmä jne.), mutta mahdollisimman pitkälle viestintä on avoin-
ta. Ryhmien sisäisessä viestinnässä hyödynnetään sähköpostia, tekstiviestejä ja 
esimerkiksi Internetin pilvipalveluja (Google Drive, Dropbox, Icloud jne.) kulloin-
kin parhaiten soveltuvalla tavalla.

Ulkoisen viestinnän tavoitteena on tehdä yhdistyksen arvot, tavoitteet ja toimin-
ta tunnetuksi. Onnistunut ulkoinen viestintä tekee Kuopion demarit tunnetuksi 
järjestönä ja jäsenemme yksittäisinä toimijoina. Lisäksi demareiden valtuustota-
voitteet saatetaan kuopiolaisten tietoisuuteen. Toimiva ulkoinen viestintä lisää 
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kannatusta ja siten poliittista vaikutusvaltaa.

Ulkoiseen viestintään sovelletaan kaikkia viestinnän keinoja kulloinkin parhaiten 
soveltuvalla tavalla. Kasvotusten tapahtuva viestintä on syvällistä ja vaikuttavaa 
(kuten torilla vaalikampanjan aikaan), perinteinen media herättää luottamusta ja 
sosiaalinen media jakaa viestin laajalle ja ajankohtaisena. Ulkoisessa viestinnässä 
korostuu yhdistyksen ulkoinen ilme ja muu nonverbaalinen viestintä.

3.3 Nonverbaalinen viestintä

Kuva 8. Ilmeet viestivät.

Kaikki viestinnän muodot rakentavat yhdistyksen julkista kuvaa. Yhdistys ja sen 
toimijat toteuttavat viestintää myös nonverbaalisesti.  Yhdistyksen viestintä on 
selkeää, visuaalista, tarinallista ja rentoa. Markkinointituotteet, esitteet ja muu 
materiaali on laadukasta, ekologista ja visuaalisesti vaikuttavaa.

Yhdistys hyödyntää puolueen verkkosivuillaan tarjoamia visuaalisen viestinnän 
työkaluja. KTY:n logoa käytetään niin, että yhdistys tunnistetaan siitä (kuva kan-
nessa). Viestinnän tavoitettavuutta edesautetaan musiikin, kuvataiteen ja muun 
kulttuurin oheistarjonnalla.

3.4 Viestinnän vuosikalenteri
Viestinnälle laaditaan yhdistyksen toimintasuunnitelman yhteydessä yhdistyk-
sen toimintaa tukeva viestinnän vuosikalenteri, jossa kyseisen vuoden aiheet, 
aikataulu, viestinnän tavat ja toteuttajat vastuuhenkilöineen sovitaan. Viestintä 
toteutetaan tämän viestintäsuunnitelman periaatteiden mukaisesti.

3.5 Viestinnän vastuuhenkilöt
KTY:n toiminnasta tiedottaa pääasiassa toiminnanjohtaja. Johtokunta ja kun-
nallisjaosto sopivat käsittelemiensä aiheiden tiedottamisesta tapauskohtaisesti. 
Valtuustoryhmän viestintä on erityisen vastuullista. Valtuustoryhmä sopii kes-
kuudestaan tiedottajan. Luottamushenkilöt vastaavat oman luottamuselimensä 
tiedottamisesta. Viimekädessä viestinnästä vastaa johtokunta.


