
YLEISTÄ
Tämän dokumentin tarkoituksena on toimia Lapikas ry:n viestinnän sekä eri vies-
tintäkanavien käyttöä linjaavana ohjeistuksena jäsenistölle ja hallitukselle. Lapikas
ry noudattaa tässä dokumentissa esitettyjä viestinnän ja viestintäkanavien käytön
periaatteita. 

Lapikas ry:n viestintäkanavat ovat verkkosivut, Instagram, Lapikasposti, Facebook
ja Tiktok. Virallinen viestintä tapahtuu Lapikaspostin ja verkkosivujen kautta.
Lapikas ry:n viestinnästä vastaavat viestintä- ja verkkosivuvastaavat.

VIESTINNÄN PERIAATTEET
Lapikas ry:n sisäinen viestintä tapahtuu ainejärjestön hallituslaisten ja LYYn kautta
eri toimijoiden kanssa. Sisäiseen viestintään käytettyjä kanavia ovat: hallituksen ja
jaoston kokoukset, sähköpostiviestintä sekä WhatsApp-, ja Facebook-ryhmät. 

Ulkoisen viestinnän tavoitteena on tehdä ainejärjestön toiminta tunnetuksi paikal-
lisella tasolla ja vahvistaa positiivista sekä todenmukaista kuvaa luokanopettajaksi
opiskelusta Lapin yliopistossa. Ulkoinen viestintä on yhteydenpitoa kohderyhmän
välillä, esimerkiksi tiedottamista. 

Viestintäkanavien tulee olla kaikille jäsenille avoimia ja helposti lähestyttäviä, min-
kä vuoksi viestinnässä pyritään jakamaan tietoa myös englanniksi. Lisäksi kaiken
viestinnän tulee olla syrjinnästä vapaata.

MUOTOSEIKAT
Viestinnässä kiinnitetään huomiota oikeinkirjoitukseen ja selkeään kieleen, jolloin
suositaan yksinkertaisia lauserakenteita ja termejä sekä kieliversioiden merkkausta
(suomi - english). Kaikilla kuvilla on oltava kuvatekstit tai alt-tekstit (sanat, jotka
kuvaavat kuvaa) sekä tärkeät linkit tekstissä täytyy olla kuvaavia (esim. Lisätietoja
löydät Lapikkaan verkkosivuilta). 
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Tiedottaminen
Ohjeistus
Palvelu ja tuki
Seuranta ja jälkitiedotus

Lapikasposti on virallinen viestintäkanava, minkä vuoksi viestinnän tulee olla infor-
matiivista, selkeästi muotoiltua sekä tekstipainotteista. Tiedotteiden muotoilun
täytyy siis olla yleiskieltä, ei persoonamuotoja ulkopuolisten tahojen tiedotteissa
(esim. "Me haluamme tiedottaa..." -> "Yritys X tiedottaa")

Lapikkaan visuaalinen ilme esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa henkii lapi-
kaslaisuutta sinisen sävyllään. On suositeltavaa valita grafiikoita tehdessään sinisiä
elementtejä yhtenevän ilmeen säilyttämiseksi, mutta esimerkiksi tapahtumien koh-
dalla on tärkeää suunnitella juuri kyseiseen tapahtumaan sopivaa ilmettä. 

KRIISIVIESTINTÄ
Kriisiviestinnän tavoitteena on tiedottaa tarvittavia henkilöitä kriisitilanteessa,
jolla pyritään ehkäisemään kriisitilanteen pahenemista. Jos kriisitilanteeseen liittyy
rikos tai uhka, tulee tilanteessa olla yhteydessä välittömästi viranomaisiin. Kriisi-
tilanteen sattuessa tulee heti ottaa yhteys LYY:n pääsihteeriin, hallituksen puheen-
johtajaan ja edustajiston puheenjohtajaan. Näin LYY:n pääsektori ottaa vastuun
kriisinhallinnasta ja kriisiviestinnän etenemisestä. Kriisiviestintä etenee seuraavan-
laisesti:

1.
2.
3.
4.

VIESTINTÄKANAVAT
Verkkosivut
Lapikkaan verkkosivujen osoite on www.lapikasry.fi Sivustolta löytyy esimerkiksi
tietoa ainejärjestömme hallituksesta ja tuutoreista, kokousten pöytäkirjat, kuvagal-
lerioita ja Lerpake-blogi. Verkkosivuilla julkaistaan tarpeen tullen myös lomakkeita
esim. hallitusrekryyn liittyen.

Facebook
Pääasiallinen viestintäkanava Facebookissa on Lapikas-ryhmä. Ryhmässä julkais-
taan tapahtumia, tiedotteita ja linkitetään uusin Lerpake-blogin postaus. Opiske-
lijoilla ja alumneilla on mahdollisuus myös julkaista ryhmässä omia tiedotteitaan,
kuten esimerkiksi sijaisuuksia koskien.

Lisäksi jokaiselle vuosikurssille on oma Lapikkaan fuksit -ryhmänsä, joissa tiedo-
tetaan tapahtumista vielä erikseen.



Instagram
Lapikas ry:n löytää Instagramista käyttäjänimellä lapikasry. Instagramin seuraaja-
kunta koostuu pääasiassa lapikaslaisista, mutta myös muista ainejärjestöistä ja
opiskelemaan hakevista henkilöistä.

Instagram-tilillä viestintä on tapahtumapainotteista, jonka lisäksi tiedotetaan
ainejärjestön sisäisiä tiedotteita, kuten kokouskuulumisia. Instagram-profiiliin
lisätään tärkeimmät kuvapostaukset infoineen, tarinoihin taas muistutuksia
tapahtumiin liittyen tai rennompaa sisältöä. Lisäksi tallennetaan tarinoita profiilin
kohokohtiin, jotta seuraajakunnan on helppo palata niihin myöhemminkin.
Kohokohdat ovat teemoiteltu, esimerkiksi hallitusesittelyjen tai liikuntahaasteen
muodossa.

Instagram-tiliä hallinnoivat hallituksen jäsenet, mutta päävastuu on viestintätii-
millä. 

Lapikasposti
Lapikasposti on Lapikas ry:n jokaviikkoinen sähköpostitiedote. Sähköposti lähete-
tään joka maanantai tietylle määrälle lapikaslaisia. Tiedotteeseen kootaan niin ai-
nejärjestömme kuin ulkopuolisten tahojen ilmoitukset jäsenistöllemme. Sähköpos-
titiedote on erityisen tärkeä niille lapikaslaisille, jotka eivät käytä sosiaalisen me-
dian sivustoja.


