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• Viestintä on työkalu

tavoitteiden saavuttamiseksi 

• Sisäinen viestintä – miten te 

kalatalousalueen sisällä pidätte 

toistenne ajan tasalla

• Ulkoinen viestintä –

kalatalousalueen asioiden 

kertominen sidosryhmille ja 

suurelle yleisölle

Viestintä on työkalu



Kun meidän 
jäsenjärjestöiltä kysyttiin 
viestinnästä

• Viestintä on mennyt parempaan
suuntaan, MUTTA yhä on 
parannettavaa. 
• pro-aktiivisuutta & ennakoimista 

kaivataan
• on tärkeää puuttua ja osallistua 

ajankohtaisiin asioihin kun ne ovat 
pinnalla ja tuoda esiin organisaation 
asiantuntemus

• myös rohkeampaa asioihin tarttumista 
viestinnän keinoin korostettiin

Tämä koskee kalatalousalan 

kaikkia portaita



Olemme kaikki viestijöitä
– ja meidän täytyy kertoa
samaa viestiä

• Viestintäsuunnitelma antaa
viestinnälle raamit

• Sopia kenellä on viestinnästä
vastuu. Mutta myös uskaltaa jakaa
vastuuta. 



Elämä on paikallista

• Usein tunne, että meidän asiat eivät kiinnosta – MUTTA 
paikallisuutiset kiinnostavat paikallismedioita.

• Muistakaa, että uutistoimituksilla on kiire ja pienet resurssit –
mitä valmiimpaa materiaalia, sen suurempi mahdollisuus että 
juttu otetaan mukaan.

• Hyödyntäkää somen paikallisryhmät. Keskustelun laatu voi 
vaihdella – mutta on yksi kanava tavoittaa paikallisia.



Kohti
suunnitelmallisempaa
viestintää

• Säästää aikaa

• Rajalliset resurssit – miten paljon 
pystymme tekemään?

• Mistä on tärkeintä viestiä?

• Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kerran tehtyä voi ja pitää 
hyödyntää uudestaan!



Hyödyntäkää 
ahven.netissä olevaa 
viestintäsuunnitelman 
mallia! Sitä voi muokata 
itselleen sopivaksi.



1. Viestinnän tavoitteet

• Ulkoisella viestinnällä kerrotaan sidosryhmille ja 
suurelle yleisölle kalatalousalueen toiminnasta 

• Sisäisellä viestinnällä varmistetaan saumattoman 
yhteistyön kalatalousalueen sisällä

Kuva: Asmo Raimoaho Viestintä lisää kalatalousalueen näkyvyyttä ja 
luo kuvan uskottavasta ja toimivasta 
kalatalousalueesta



2. Kohderyhmät ja viestintätarpeet

Kohderyhmät – ulkoinen viestintä

• Osakaskunnat ja muut vesialueiden 
omistajat

• Kalastajat, kalastusseurat, kerhot yms.

• Mökkeilevät ja vesillä liikkuvat 
kansalaiset 

• Tiedotusvälineet

• Viranomaiset; poliisi, rajavartiolaitos, 
metsähallitus, ELY-keskus

Tiedottamistarpeet esimerkiksi

• Paikallinen säätely (kalastuskieltoalueet, 
pyyntimitat jne.)

• Kalastonhoitomaksu ja paikalliset luvat

• Kalatalousalueen hankkeet

• Vuosikokouksen päätökset



3. Toimenpiteet ja viestintäkanavat

Viestintää keväällä esimerkiksi

• Kalatalousalueen vuosikokous ja siellä 
tehdyt päätökset 

• Istutukset

• Kalastuksenvalvonta – muista hankkia 
luvat!

Viestintäkanavat

• kalatalousalueen nettisivut (ja muut 
mahdolliset nettisivut, esim. kunnan)

• tiedotteet

• sosiaalinen media (facebook ja 
instagram)



3. Kuka viestii?- eli vastuutahot

Esimerkiksi: Viestinnän suunnittelusta ja koordinoinnista vastaavat 
kalatalousalueen hallitus, toiminnanjohtaja ja kalastuksenvalvonnan 
koordinaattori.

Nimetyt viestintävastaavat eri viestintäkanaville:

Internet: 

Facebook:

Instagram:

Muu (mikä):



Lehdistötiedotepohja ahven.netin
osakaskuntasivuilla

• Viestintä saa olla hauskaa!

• Unohtakaa pitkät selitykset -
satsatkaa otsikkoon ja ingressiin.

• Tärkein ensin, ketään ei kiinnosta 
tylsät taustamatskut – linkki 
kotisivuille.

• Yksi tiedote – yksi aihe.

• Liittäkää kuva mukaan!



Tuumasta toimeen!

Pelkkä suunnittelu ei johda mihinkään, 
viestintää täytyy harjoitella ihan
käytännössä!



Kalatalousalueet kartalle - valmis 
nettisivupohja käytettävissänne!

• Ilmoittakaa meille nettisivunne 
jotta saamme kaikki kerättyä 
Ahven.nettiin!

• Mikäli haluatte ottaa käyttöönne 
kalatalousalueille suunniteltu 
nettisivupohja, ottakaa yhteyttä 
vesa.karttunen@ahven.net

Yhdessä saamme enemmän 

aikaiseksi ja äänemme 

paremmin kuuluville
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