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RAKETTI-hankkeen viestintä 
 
Päivitettävä perussetti 

 Perussetti päivitetään neljä kertaa vuodessa ohjausryhmän kokoontuessa 
 Perussetin tekstien päivitykset kootaan koordinaattoreilta tai sihteereiltä ja viedään ohjausryhmän 

hyväksytettäväksi 
 Perussetti julkaistaan www-sivuilla sekä paperisessa muodossa 

 

Perussetti esitysmuodossa 

 Hanke on esitysmuodossa PowerPoint -tiedostona 

 
Raketti.csc.fi -sivut 

 Ensimmäinen ja tärkein kanava viestinnässä perussetin ohella 
 Sivujen sisältöä muutetaan tarpeen mukaan, sivuilla on oltava perustiedot kaikista erilaisista 

”työryhmistä” ja osahankkeista. 
 Päätiedot otetaan perussetistä, jossa on pureskeltua tietoa hankkeesta 
 Työalustoilla valmistellut aineistot, kuten pöytäkirjat ja muistiot, julkaistaan valmiina sivuilla 
 Sivustossa kaksi tasoa, joiden rakenne on jokseenkin seuraava: 

o Hanke 
 Ajankohtaiset asiat 
 Esittely 
 Ohjausryhmä 
 Pelisääntöryhmä 

o Osahankkeet OPI, TUTKI ja KOKOA sekä VIRTA 
 Ajankohtaiset asiat 
 Ohjausryhmä/koordinaatioryhmä 
 Tavoitteet/tehtävät 
 Dokumentit/Materiaalit 
 Asiantuntijaryhmät/pilotit/osaprojektit/palvelut… 
 Yhteystiedot 

o Käsitemalli 
 On tulos, mutta on ollut syytä perustaa oma kohta 

o Tulokset 
 Esim. XDW:stä ja JURE:sta saadut tulokset on linkitetty tänne 
 Muidenkin tulokset linkitetään, kun niitä saadaan aikaan 

o Sisällön ja rakenteen yhtenäisyys tärkeää 
 Sivuston historiaa (vanhaa aineistoa) aletaan mahdollisesti kerätä Eduuniin säilöön 
 Loisto-projekti, eli CSC:n www-sivujen julkaisualustan uudistaminen, on aloitettu syksyllä 2011 ja on 

otettava huomioon sivujen päivityksessä. 

 
Uutistiedotteet 

 Sivuilla julkaistaan kahdenlaisia uutistiedotteita: teasereita ja tiedotteita 
o Teaser 

 Lyhyt, noin kahden tai kolmen lauseen mittainen tieto jostakin tapahtumasta tai 
julkaisusta, voi sisältää kuvan tai pari 

o Tiedote 
 Pidempi, virallinen uutistiedote, joka sisältää useampia lauseita 
 Mielellään sisältää kuvia ja lisätietojen antajan nimen 
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 Osahankkeiden uutistiedotteet merkitään ominaisuudella Raketti, jolloin ne näkyvät automaattisesti 
etusivun uutisvirassa ja hankkeen ajankohtaisissa asioissa 

 Englannin ja ruotsinkielisiä tiedotteita on myös harkittava, käännösapua saa Viestinnästä tarpeen 
mukaan 

 

Raketti-kalenteri 

 Kalenteri-toiminnon tarjoaa Google Calendar 
 Linkki kalenteriin löytyy Raketti.csc.fi -sivulta (etusivu) 

o Linkki kalenteriin 
o Kalenterin varsinainen, pitkä osoite on… 

 

https://www.google.com/calendar/embed?src=raketti.kalenteri@gmail.com&ctz=Europe/Helsinki&pvttk=b04
d6c81b8f55bd3cd58c71ac736aae4&gsessionid=OK 

 

 Kalenterissa näytetään kaikki Rakettiin liittyvät kokoukset ja tapahtumat 
o Myös sidosryhmien tapahtumat, jotka liittyvät RAKETTI:in tai sen parissa työskenteleviin 

ihmisiin 
 Kalenterikutsun omasta kalenterista saa lähettää osoitteelle raketti.kalenteri@gmail.com 

o Tapahtuma näkyy automaattisesti kalenterissa 
o Jos muokkaat ja peruutat, saa kalenteri samalla siitä tiedon 

 

Sähköinen uutiskirje 
 Uutiskirje lähetetään joka kuukausi aikavälillä 1.–15.päivä 
 Lähtee osoitteisiin raketti-uutiskirje@postit.csc.fi ja raketti-csc@listat.csc.fi 
 On luettavissa myös www-sivuilta osoitteesta http://raketti.csc.fi/ajankohtaista/uutiskirje  
 Uutiskirje koostetaan… 

o koordinaattorit/sihteerit lähettävät Soilelle uutiskirjeeseen tulevat tiedotteet ja tapahtumat 
sähköpostitse joka kuukauden toinen torstai 

 kalenterimerkintä muistuttaa 
o Soile käy läpi myös www-sivuilla olevat uutiset, tiedotteet sekä muut mahdolliset 

tiedotettavat asiat  
o Soile koostaa uutiskirjeen ja lähettää sen joka kuukauden toinen perjantai 

 
LinkedIn -ryhmä 

 Perustettu elokuussa 2011 
 Tällä hetkellä hallintaoikeus Soilella, Laurilla ja Teemu K:lla 
 Soile linkittää uutiskirjeen ja tiedottaa asioista, tehkää niin myös itse! 
 Jäsenet saavat liittyä ja julkaista vapaasti 
 Osoitteessa: http://www.linkedin.com/groups/RAKETTIhanke  

 
Erilaiset tilaisuudet 

 Olemme osallisena sekä järjestämme paljon erilaisia tilaisuuksia 
o Kokoukset ja palaverit 
o Työryhmät ja -pajat 
o Koulutustilaisuudet 
o Seminaarit 
o Jne… 

 Tilaisuudet ovat myös markkinointia ja viestintää, esiinny siis eduksi! 
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Muu materiaali 
 PPshow ja dokkari -pohja 

o Templatet olemassa PowerPointista ja Wordista 
o Jos et ole vielä saanut omiasi, niin pyydä ne Soilelta 

 Roll-up 
o löytyy Soilen huoneesta ja/tai työtilan aulan naulakosta 

 Jaettavaa materiaalia  
o Esimerkiksi kyniä, lehtiöitä, jne… 
o Materiaalia löytyy Soilen huoneen avoinna olevasta kaapista sekä kellarivarastosta 
o Jos tarvitaan jotain erityistä tai on ehdotuksia, niin kerro ajoissa! 


