Työryhmän työpajat 2020-2021

Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen, ViVaPe -hanke
Hankkeen työryhmä kokoontuu hankkeen aikana viisi kertaa ajankohtaisten viestinnän teemojen ja
yhteisen kehittämistyön äärelle. Työryhmätapaamisiin ovat tervetulleita nimetyn työryhmän lisäksi
myös muut pelastusalan viestinnän kehittämisestä kiinnostuneet.
Työryhmätapaamiset ovat fasilitoituja työpajoja, joissa keskustellaan ajankohtaisista viestinnän
teemoista, haasteista ja mahdollisuuksista, jaetaan hyviä käytäntöjä sekä työstetään yhteisiä
materiaaleja ja työkaluja. Tapaamisten välillä työskennellään sähköpostitse ja Teamsissa.

KÄYTÄNNÖISTÄ
Kutsu tapaamisiin lähetetään hankkeen työryhmään nimetyille aina viimeistään viikkoa ennen
tapaamista. Tapaamisiin voivat halutessaan osallistua nimetyn työryhmän lisäksi myös muut
kiinnostuneet – kutsua tapaamisiin saa vapaasti levittää eteenpäin. Ilmoittautumiset pyydetään
jokaiseen tapahtumaan erikseen.
Tapaamisista aiheutuvista mahdollisista matkakuluista vastaavat osallistujien taustaorganisaatiot.
Muiden kuin Pelastusopistolla työskentelevien tapaamisiin osallistujien työaika kirjataan hankkeen
omarahoitusosuuteen.
Tervetuloa mukaan yhteiseen keskusteluun ja kehittämistyöhön!
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Työryhmän työpajojen alustavat teemat ja aikataulut
Työpaja 1: Suunnitelmallinen pelastusalan tarinallistaminen
Aika: 15.12.2020 klo 12–16
Paikka: Teams
Virtuaalityöpajassa tuotetaan ja jaetaan pelastusalan tarinoita viestinnässä hyödynnettäviksi.





pelastusalan ydintarina ja toimialan tositarinat
viestinnän suunnitelmallisuus
tarinoiden kiinnostavuus ja tavoittavuus
eletyn elämän ja historian, tilanteiden, toimialan kiinnostavuuden ja kansalaisten
luottamuksen hyödyntäminen
 paapomisesta ja paasaamisesta puhutteleviin tarinoihin

Työpaja 2: Työkaluja pelastusalan viestijän arkeen
Aika: Helmikuu 2021
Paikka: Pääkaupunkiseutu / Teams / hybridi
Työpajassa tuotetaan yhdessä työkaluja pelastusalan viestijöiden kokemiin arjen haasteisiin ja
toimialan viestinnän kompastuskiviin.

Työpaja 3: Osallistava viestintäkulttuuri, viestijä valmentajana ja
kannustajana
Aika: Touko-kesäkuu 2021
Paikka ja toteutustapa täsmentyvät.

Työpaja 4: Viestinnän strategioista viestinnän linjauksiin ja tavoitteisiin
Aika: Syyskuu 2021
Paikka ja toteutustapa täsmentyvät.

Työpaja 5: Viestinnän mittaaminen ja arviointi, datan hyödyntäminen
Aika: Joulukuu 2021
Paikka ja toteutustapa täsmentyvät.
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Lisäksi kaikille kiinnostuneille avoimet:






Koulutukset
Webinaarit
Työpajat ja seminaarit
Mentorointiprojekti
Materiaalipankki

Koulutuksista, webinaareista ja avoimista työpajoista sekä seminaareista laaditaan erilliset esitteet.
Tapahtumista tiedotetaan erikseen tapauskohtaisesti Pelastusopiston ja hankkeen verkkosivuilla ja
sosiaalisen median kanavissa sekä hankkeen eri yhteistyökumppanien kanavilla.
Seuraa hanketta sen verkkosivulla bit.ly/vivape sekä sosiaalisessa mediassa tunnisteella #ViVaPe.
Lisätietoja saat myös suoraan hankkeen projektipäälliköltä, tutkija Aino Hariselta, yhteystiedot alla.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Aino Harinen
Tutkija / Researcher
Tel. +358 295 453 531, mobile +358 50 343 8004
Email: aino.harinen@pelastusopisto.fi
www.pelastusopisto.fi
Twitter: @HarinenAino, @peo_tutkimus

TIETOA HANKKEESTA JA PELASTUSALAN VIESTINNÄN AJANKOHTAISISTA TEEMOISTA
Ajankohtaisin tieto hankkeen etenemistä ja tapahtumista löytyy sen verkkosivulta bit.ly/vivape.
Seuraathan hanketta ja osallistuthan keskusteluun pelastusalan viestinnästä myös sosiaalisessa
mediassa tunnisteella #ViVaPe.
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