RoiKylät - EsiMerkillistä
KyläViestintää
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RoiKylät

EsiMerkillistä KyläViestintää

LÄHTÖTILANNE JA
HAASTEET
Sitouttaminen, yhteistyö, aikataulu,
toiminnan juurrutus, toimintaympäristö.
Kaupungin ja kylien välisen
viestintäyhteistyön modernisointi
Omaehtoisen kyläviestinnän
kehittäminen, digirakkauden
sytyttäminen
Usko digihuomiseen, osallisuuden ja
elinvoiman vahvistamiseen
"Otatko tabletin, veden kans vai ilman?"

Avoin,
aktiivinen,
tasapuolinen,
vastuullinen
TAVOITTEET
Selkeä ja siirrettävissä oleva,
monikanavainen kyläviestintäkonsepti.
Omaehtoinen kyläviestintä
vuorovaikutuksessa kehittyvän
kuntaviestinnän kanssa
Kylien sisäisen ja välisen viestinnän
sekä yhteistyön ja yhteisöllisyyden
lisääminen
Asukkaiden osallisuuden ja
vaikuttamisen edistäminen
Digitaalisten ympäristöjen ja
sähköisten palvelujen käytön
lisääminen

Rovaniemen aluerakenne
muodostuu eheästä ja viihtyisästä
keskustasta ja asuinalueista,
elinvoimaisista kylistä
palvelualueineen, yrityksiä
palvelevista liikenneyhteyksistä
sekä matkailun ydinvyöhykkeestä
ja kylämatkailuvyöhykkeistä.
(Rovaniemen alueidenkäytön visio 2030)

KÄRKIVIESTIT JA
TOIMENPITEET
Rovaniemi on kansainvälisesti tunnettu,
vetovoimainen Joulupukin pääkaupunki.
Kärkinä ovat Joulupukin pajakylä ja
luontoelämykset.
VERKKOSIVUT, SOMEKANAVAT
- Rovaniemen kylät ympäröivät Joulupukin
kotikaupunkia
- Useimmat Joulupukin apulaiset ovat
RoiKylistä kotoisin
- Voimaa kuin pienessä pitäjässä
LANSEERAUSKAMPANJA
- Kell onni onni, se onnen kät…näyttäköön
- Ilmoita aarteesi ja piristä muidenkin päivää
- Salaiset aarteet ovat nyt kartalla

IIDEA JA TOTEUTUS
RoiKylät-verkkoalustat, roikylat.fi/
Somekanavat.

Roikylat.fi/ -pääsivusto, mukana 13
pilottikylää, 6 kyläalueen omat sivut ja
somekanavat
Digitaalisten ympäristöjen ja
sähköisten palvelujen käyttö
Verkkosivu- ja somekoulutukset
Kyläaarteiden julkistamistilaisuus
Kairallinen päivityksiä -video
Aarteenetsintäkampanja
Elävät RoiKylät -viestintäverkosto,
ViVe

KOHDERYHMÄT
Rovaniemen maaseudun kyläalueet, alueiden
kyläyhdistykset ja asukkaat.
Viestinnässä huomioitiin myös:
rovaniemeläiset
matkailijat
potentiaaliset uudet asukkaat
poliittiset päättäjät
yritykset, yhteisöt
media, rahoittajien edustajat

ESIMERKILLISTÄ
KOKO SUOMESSA
"Erinomaista yhteistyötä. Esimerkkiä
kannattaa markkinoida koko
Suomeen."
Harvaan asutun maaseudun verkosto
Kaupungin ja kylien välinen
yhteistyö lisääntyi
Kylien osallisuus ja elinvoima
vahvistui
Omaehtoinen kyläviestintä
kehittyi
Monikanavainen sähköisten
palvelujen käyttö lisääntyi

Eläköön
ViVe la RoiKylät!
TULOKSET

RoiKyläkylät-aktiivit perustivat
Elävät RoiKylät -viestintäverkosto,ViVen.

Pilottikylien viestintäaktiivit ylittivät
asetetut tavoitteet.
Uudistivat maaseutualueidensa ja
niiden asukkaiden viestinnän ajatteluja toimintavan
Oppivat uutta, verkostoituivat ja
loivat uusia yhteistyömuotoja
Paransivat kylien sisäistä ja välistä
viestintää, edistivät kylien välistä
yhteistyötä ja lisäsivät yhteisöllisyyttä
Viestivät omatoimisesti itse
luomallaan monikanavaisella
viestinnällä, uusilla verkkosivustoilla
ja somekanavilla
Lisäsivät vaikuttamisen
mahdollisuuksiaan

ViVe jatkaa hankkeen aloittamaa
kyläviestintää
ViVe huolehtii viestinnän ajantasaisuudesta ja
aktiivisuudesta
ViVe yhteismarkkinoi RoiKyliä jatkossa myös
kansainvälisesti
ViVe aktivoi kylien yhteistoimintaa
Eläköön RoiKylät!

ROIKYLÄT-LOGOBANNERI
VISIT ROVANIEMI
-SIVUSTOLLE
Rovaniemen kylien yhteinen tietopankki on
roikylat.fi-sivusto.
Vuosiksi 2019-2020 ehdolla:
Kyläviestinnälle lisäresurssi kaupungin
viestintäohjelmaan
Viestintätukea aluellisilta palveluilta kylien
yhteiseen viestintään
Kansalaisopistolle rahoitusta kylien
digiviestinnän sisältöjen kehittämiseen ja
tuottamiseen
ViVelle avuksi viestintäosaaja palkkatuella

EsiMerkillistä KyläViestintää

RoiKylät-julistus
HVAV-OHJAUSRYHMÄ
PILOTTIKYLILLÄ
RYHTILIIKE

LAAJA JA
MONIPUOLINEN
Tulokset ovat erinomaiset suunnitelman
laajuuteen nähden.
Lopputuloksena on pääsääntöisesti
sähköiseen kyläviestintään keskittynyt,
Rovaniemen kylien yhtenäinen
viestintäilme ja -konsepti, jota lähdetään
jatkokehittämään

Verkkosivuja, fb- ja whatsapp-ryhmiä.
Seuraajat RoiKylät-sivustoilla lisääntyivät.
Viestiminen selkiytyi, on helpompi
jakaa tietoa ja ennen kaikkea löytää
tietoa
Toimijoiden elämä helpottui
Älykännyt ja tabletit valtasivat
perinteisten ilmoitustaulujen paikan
Entiseen ei olo enää paluuta, viestintä
on saanut uudet pysyvät raamit, jotka
ovat vastaanottavaiset uusienkin,
tulevien keinojen suhteen

HVAV-OHJAUSRYHMÄ
Kari Mehtälä, Anna Väänänen, Satu Söderlund,
Pirkko Salo , Pirjo Kunnari, Juha Seurujärvi,
Maarit Pirttijärvi, Riitta Anetjärvi, Riitta Niemelä,
Seppo Selmgren, Riikka Heikkilä
Puheenjohtaja Maarit Alikoski
Sihteeri, projektipäällikkö Eija Pajula

"Kiinnostusta pitää ruokkia tasaisesti
kuin tulta takassa."

KYLÄVIESTIJÄT TULEVAT
Pilottikylät viestivät kansalaisyhteiskunnan,
hyvinvoinnin, kylien elämänmuodon
säilyttämiseksi ja yrittäjyyden kehittämiseksi.
Kyläläiset ovat nyt liikkeellä
Tiedottaminen on haastavaa
tottuneemmallekin
Tietotaitoa on pidettävä yllä ja
panostettava kylille kylätiedottajien
koulutukseen ja laitteistoon
On erittäin tärkeää, että tehdyt
toimenpiteet ja resurssit
jatkohyödynnetään kuten hankkeen
loppuraportissa esitetään
Taloudellisia resursseja tulee kohdentaa
kylille, jotta ei olla pelkästään
vapaaehtoisten varassa
Sijoitettu panos tullee moninkertaisena
takaisin!

