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JOHDANTO 

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin KAMO) on lakisääteinen Kajaanin 

ammattikorkeakoulun (myöhemmin KAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. 

Viestintäsuunnitelman tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää opiskelijakunnan viestintää. 

Viestintäsuunnitelma päivitetään vuosittain ja hyväksytään edustajiston syyskokouksessa. KAMOn 

viestintä profiloituu laadukkaaksi, selkeäksi ja informatiiviseksi. Tarkoituksena on lisätä 

opiskelijoiden tietoisuutta heitä koskevissa asioissa tuottamalla ja tarjoamalla luotettavaa tietoa. 

Tavoitteena on vähentää samalla opiskelijoille suuntautuvaa informaatiokuormaa sekä lisätä 

opiskelijoiden aktiivisuutta ja parantaa KAMOn tunnettavuutta. KAMOn viestinnän ulkonäkö 

määritellään KAMOn graafisessa ohjeistuksessa. 

 

YLEISTÄ  

Edustettaessa KAMOa, käyttäydytään asiallisesti tilanteen vaatimalla tavalla. KAMOn nimissä ja 

linjauksina ei esitetä henkilökohtaisia mielipiteitä, provosoida, herjata tai julkaista eteenpäin 

luottamuksellista tietoa. 

 

KAMOn viestinnän kohderyhmä on Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat ja lähes kaikki 

tieodotteet lähetetään kaikille opiskelijoille. KAMO tekee myös kohdennettua viestintää, 

esimerkiksi tuutorihausta ainoastaan tuutoritoimintaan sopiville, eli ensimmäisen ja toisen vuoden 

opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille, sekä sisäisesti kohdistetusti tuutoreille, edustajistolle ja 

hallitukselle.  

 

Jokainen hallituksen jäsen vastaa oman vastuualueensa viestinnästä, mikä ei kuitenkaan velvoita 

vastuualueen vastuuhenkilöä toteuttamaan aivan jokaista sosiaalisen median julkaisua omalta 

vastuualueeltaan. Vastuuhenkilö kantaa vastuun siitä, että viestintä toteutuu joko itsensä tai 

jonkun muun toimesta. On myös yhteisiä asioita, joista tulee viestiä ja kaikkien hallituksen 

jäsenten on tärkeä ottaa koppia myös yhteisistä tehtäväistä, eikä olla sillä ajatuksella, että se ei 

kuulu omalle vastuualueelle, joten sitä ei tarvitse hoitaa.  

 

KIRJOITTAMINEN 

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on organisaation virallinen nimi ja virallisia 

lyhenteitä ovat KAMO ja Opiskelijakunta KAMO. KAMO kirjoitetaan aina isoilla kirjaimilla, mutta 

mikäli organisaation nimeä taivutetaan, tulee jokin loppupäätteet pienillä kirjaimilla ilman 

kaksoispisteitä. Esimerkiksi: KAMOn, KAMOssa, KAMOlta, KAMOlle, KAMOon. Englannin kielessä 



 VIESTINTÄSUUNNITELMA 
 
 
 

 

   

2 

virallinen nimi on The Student Union Of Kajaani University of Applied Sciences ja virallisena 

lyhenteenä The Student Union KAMO. Heittomerkkiä käytetään silloin, kun se on kielellisesti 

oikein. Esimerkiksi: KAMO’s.  

 

KAMOn kahvila on nimeltään Kaffé Tauko ja sen kirjoitusasu on sama niin suomeksi ja englanniksi. 

Kahvilan nimeä taivuttaessa käytetään kieliopillisesti oikeaa muotoa eli Kaffé Tauon, Kaffé 

Tauossa, Kaffé Taukoon ja englanniksi Kaffé Tauko´s. Kahvilan nimessä on tärkeä huomioida e-

kirjaimen päällä oleva heittomerkki.  

 

Tiedotteiden sisällössä on usein paljon päivämääriä ja kellonaikoja ja niiden on tärkeä olla samassa 

muodossa yhdenmukaisuuden takaamiseksi. Suomen kielessä päivämäärät merkitään seuraavassa 

muodossa: 1.1.2021, keskiviikkona 10.2.2021, eli ei käytetä ylimääräistä nollaa yksinumeroisten 

päivien edessä. Englannin kielessä päivät merkitään eri muodossa, sillä kaikki ulkomaalaiset 

opiskelijat eivät välttämättä ymmärrä ylläolevaa tapaa kirjoittaa päivämääriä tai voivat ymmärtää 

sen väärin. Englanniksi päivät merkitään seuraavalla tavalla: the 1st of January 2021, on 

Wednesday the 10th of February 2021. Aivan kuten päivämäärissä, myös kellonajoissa on hyvä 

pitää sama linja kaikissa julkaisuissa ja tiedotteissa. Kellonaika merkitään suomenkielisissä 

teksteissä seuraavassa muodossa: 10.00, 12.30, 18.45. Englannin kielisissä teksteissä kellonajat 

merkitään 12 tunnin kellon mukaan, sillä se on selkeämpi ulkomaalaisille opiskelijoille eli: 

10.00am, 12.30pm, 18.45pm.  

 

Tiedotetekstien otsikoinnissa käytetään fonttia Calibri leipäteksti, fontin koko on 20 ja fontin värin 

on vihreä (R143, G192, B118). Leipätekstissä käytetään samaa fonttia, koko on 11 ja väri musta.  

 

Tekstistä lihavoidaan tärkeät yksityiskohdat, kuten päivämäärä, kellonaika ja paikka, sekä 

tarvittaessa muuta tärkeitä huomioita, kuten ilmoitus päihteettömästä tapahtumasta tai maininta 

tapahtuman pääsymaksusta. Mikäli teksti vaatii väliotsikoita, ne toteutetaan lihavoimalla, ei 

suurentamalla fonttia.  

 

VISUAALISUUS 

Markkinointikuvia tehdessä tulee huomioida muutamia seikkoja. Kun kuvan kooksi asetetaan 1920 
x 1080px tai vastaavasti 67,733x 38,1m, silloin kuva skaalautuu info-TV:seen oikein. Samalla kuvan 
koko on sopiva myös viikkotiedotteen kuvaksi, kansikuvaksi Facebook-tapahtumaan sekä sitä 
voidaan käyttää Instagram ja Facebook julkaisuissa. Tässä tilanteessa ainoastaan tulostettava 
posteri täytyy tehdä uudestaan. Kuvissa täytyy tulla esille tapahtuman tai muun markkinoitavan 
toimen nimi, aika ja paikka sekä halutessaan markkinointikuvaan voi lisätä pientä infoa 
tapahtuman sisällöstä. Esimerkki kuvan sisällöstä löytyy liitteestä 3. Kuviin ja julisteisiin lisätään 
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aina KAMOn logo ja mikäli markkinoitavassa asiassa on mukana yhteistyökumppaneita, heidän 
logonsa tulee olla myös esillä. 
 

 
 

Kuva 1 KAMOn logo 

 

KAMOn logon (Kuva 1) tulee näkyä posteissa yllä olevassa muodossa, eikä sitä saa peittää, kääntää 

tai venyttää. Tarkemmat ohjeet logon käytöstä löytyy graafisesta ohjeistuksesta. 

 

SÄHKÖPOSTI 

 Sähköposti toimii opiskelijakunnan virallinen viestintäkanava. Sähköpostia pyritään lähettämään 

arkisin klo 8.00 – 16.00, pois lukien kriisiviestintä tai muu pakollinen viestintä, esimerkiksi 

tapahtuman peruuntuminen ja siirtyminen.  

Sähköposteja lähettäessä käytetään yhdenmukaista KAMOn allekirjoitusta, jossa ilmenee lähettäjän 

nimi ja vastuualue. Suositellaan käytettäväksi seuraavassa muodossa olevaa sähköpostin 

allekirjoitusta: 

Ystävällisin terveisin / Best Regards 

---------------------------------------------- 

Etunimi Sukunimi 

Vastuualue / Vastuualue englanniksi 

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta / Student Union KAMO PL 52 / B.O. Box 52 

87101 KAJAANI, FINLAND 

Mob. puhelinnumero halutessaan muodossa +358.. 

oma KAMKin sähköpostiosoite 

kamo@kamk.fi 

www.opiskelijakuntakamo.fi 

mailto:kamo@kamk.fi
http://www.opiskelijakuntakamo.fi/
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---------------------------------------------- 

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista / You can also find us from Facebook and 

Instagram: 

www.facebook.com/opiskelijakuntaKAMO 

@opiskelijakuntakamo 

 

TIEDOTTEET 

Tiedotteet luodaan pääsääntöisesti suomeksi ja englanniksi, mutta tiedotteet, joissa kohderyhmä 

on ainoastaan suomenkieliset opiskelijat, kuten tuutorihaku, voidaan tiedote luoda ainoastaan 

suomenkielellä. Kun taas esimerkiksi vaihto-opiskelijoille kohdistetut postit ja Student Buddy -haku, 

johon on mahdollisuus osallistua vain englanninkielisillä tutkinto-opiskelijoilla, riittää tiedotus 

ainoastaan englanninkielellä.  

Vaikeat käännettävät materiaalit, esimerkiksi edunvalvontaan liittyen voidaan toteuttaa 

ainoastaan suomenkielellä, mikäli niistä ei löydy valmiiksi englanninkielistä materiaalia SAMOKilta 

tai muilta edunvalvontajärjestöiltä tai mikäli niistä ei löydy esimerkkejä edellisen vuoden 

tiedotteista.  

Viikkotiedotteen kokoaa ja lähettää kaikille opiskelijoille ja koko henkilöstölle hallituksen 

markkinointi- ja viestintävastaava. Viikkotiedote lähetetään maanantaisin ennen klo 12.00, pois 

lukien loma-ajat, silloin viikkotiedotetta ei lähetetä. Viikkotiedotteen sisältö tarjoaa tietoa KAMOn 

tapahtumista ja palveluista sekä opiskelijan arkeen, edunvalvontaan ja hyvin-vointiin liittyvistä 

asioista. Tiedote sisältää myös KAMKin ajankohtaisia asioita opiskeluun liittyen.  Tiedote voi sisältää 

myös ulkopuolisten tahojen tiedotteita, mikäli ne ovat kohdistettu opiskelijoille, tai niiden sisällöt 

hyödyttävät opiskelijoita. Kuukauden ensimmäiseen viikkotiedotteeseen lisätään kaikki omat ja 

ulkopuolisten tahojen tiedotteet, mutta kuukauden muut viikkotiedotteet sisältäisivät 

kokonaisuudessaan vaan KAMOn omat tiedotteet ja yhteen tiedotepohjaan muiden tahojen 

tiedotteet 1 – 2 lauseella viikkotiedotteiden lyhentämiseksi.  

KAMOlla on oikeus tehdä päätös siitä, mitä informaatiota se välittää sekä oikeus tehdä muutoksia 

ulkopuolisilta tahoilta saapuneisiin materiaaleihin tai jättää ne julkaisematta, mikäli materiaalin 

laatu ei ole KAMOn viestintäohjeiden mukainen tai se ei ole sellaista sisältöä, joka koetaan 

opiskelijoita hyödyttäväksi. 

Jokainen huolehtii oman vastuualueensa tiedotteet kuntoon ja lähettää ne viimeistään perjantaina 
klo 12.00 mennessä hallituksen markkinointi- ja viestintävastaavalle, mikäli tiedote on menossa 
seuraavan maanantain viikkotiedotteeseen. 

http://www.facebook.com/opiskelijakuntaKAMO
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KAMOlta löytyy useita sähköpostikansioita, joista lähetetään erilaisia tiedotteita, myös osalle niistä 

on määritetty päivät, jolloin postia lähetetään. Alla listaus kaikista KAMOn sähköpostilaatikoista ja 

maininta mitä sen kautta viestitään ja milloin. Mikäli aikaa ei ole mainittu, noudatetaan yleisiä 

ohjeistukisa, eli arkisin klo 8.00 – 16.00, pois lukien kriisiviestintä tai muu pakollinen viestintä, 

esimerkiksi tapahtuman peruuntuminen ja siirtyminen. Kun lähetetään tiedotteita, ei käytetä omaa 

allekirjoitusta. 

KAMO – Viralliset tiedotteet, viikkotiedotteet maanantaisin ennen klo 12.00 

TUUTORIKSI – Tiedotteet tuutoreille, tuutorirekrytointi 

ARRIVAL – Saapuvat vaihto-opiskelijat 

HÄIRINTÄ – Anonyymit häirintäyhdyshenkilöt ottavat vastaan häirintäposteja 

KAMK ULKOILUPÄIVÄ – Tiedotteet ulkoilupäivään liittyen 

KAMO INTERNATIONAL – Vastaukset saapuville vaihto-opiskelijoille, tiedotteet kansainvälisille 

opiskelijoille 

LIIKUNTA – Tiedotteet liikuntatapahtumista torstaisin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, jonka 

jälkeen se lisätään viikkotiedotteeseen 

PARTY – Tiedotteet opiskelijabileistä ja muista iltatapahtumista keskiviikkoisin kaksi viikkoa ennen 

tapahtumaa, jonka jälkeen se lisätään viikkotiedotteeseen 

VISIT KAMK – Visit KAMK -tapahtuman sähköpostilaatikko 

 

TIEDOTTEEN RAKENTAMINEN 

Jokainen luo tiedotteet oman vastuualueensa osalta, oli kyse viikkotiedotteeseen lisättävästä 

materiaalista tai erillisestä Party- tai Liikuntapostista. Tiedotteessa tulee ilmetä, mistä on kyse ja 

missä ja milloin se järjestetään. Nämä kohdat tulisi ilmetä postin ensimmäisessä kappaleessa. Posti 

on kuitenkin hyvä aloittaa innostavalla otsikoinnilla ja mukaansa tempaavalla lausahduksella tai 

kysymyksellä. Postissa tulee ilmetä selkeästi ja tiiviisti markkinoitavan asian sisältö ja sitä varten 

tehtävät toimet, esimerkiksi ennakkoilmoittautuminen tai onko tapahtuma ilmainen vai 

maksullinen. Tiedotteet luodaan suomeksi ja englanniksi ja sisältö tulee olla molemmissa kielissä 

sama. Suomenkielinen ja englanninkielinen tiedote erotetaan toisistaan poikkiviivalla. Tiedotteen 

yläreunaan KAMOn logon viereen kirjoitetaan, mikä posti on kyseessä, kuten Liikunta tai Party. 

Esimerkki tiedotteen rakentamisesta löytyy liitteestä 1.  



 VIESTINTÄSUUNNITELMA 
 
 
 

 

   

6 

SOSIAALINEN MEDIA 

 

KAMOn käyttämiä sosiaalisen median kanavia on Facebook ja Instagram, joihin päivitetään 

pääsääntöisesti samat asiat samaan aikaan, mikä on erittäin helppoa, kun Instagramiin julkaistessa 

klikkaa kohtaa ”Jaa Facebookissa”.  

 

Sosiaalisen median kanavia pyritään päivittämään arkisin klo 8.00 – 16.00. Kuitenkin tapahtumista, 

joita järjestetään ilta-aikaan, on erittäin suotavaa päivittää reaaliajassa. Sosiaalisen median 

kanaviin lisätään tieto esimerkiksi tapahtumasta saman päivän aikana, kun siitä on lähtenyt 

tiedote sähköpostista ja julkaisua nostetaan ennen tapahtumaa useaan kertaan Instagramin 

storyssa. Bileistä ja isommista iltatapahtumista ei tehdä Facebookiin tavallista julkaisua vaan siitä 

tehdään Facebook-tapahtuma ja julkaisu Instagramiin.  

 

Sosiaalisen median kanaviin julkaistaan asiallista materiaalia, mutta huumorin käyttö 

markkinointimateriaaleissa ovat hyväksyttäviä niissä rajoissa, etteivät ne loukkaa kenenkään 

henkilökohtaisia oikeuksia tai ole muuten sopimattomia. Storyn puolelle voi julkaista niin asiallista 

tiedotussisältöä, mutta sinne voi päivittää myös tapahtumista, huomioiden kuitenkin, että 

päihteitä ei tule näkyä missään yhteydessä, vaikka kyseessä olisi opiskelijabileet 

yhteistyöravintolassa.  

 

Viikkotiedotteiden sisällysluettelo julkaistaan joka maanantai sosiaaliseen mediaan 

viikkotiedotteen lähdettyä ja tulostetaan muutama kappale sisällysluetteloja Kaffé Tauon pöydille. 

 

NETTISIVUT 

 

Nettisivut pidetään ajan tasalla ja muutokset esimerkiksi työryhmien jäsenistä korjataan sinne niin 

pian kuin mahdollista. Nettisivujen päivityksestä vastaa markkinointi- ja viestintävastaava. 

Nettisivuille päivitetään ajankohtaiset tiedotteet, joita lähetetään opiskelijoille KAMOn 

sähköpostilaatikosta sekä tapahtumailmoitukset ja mahdolliset kannanotot.  

 

ILMOITUSTAULU 

KAMOlta löytyy toimiston ulkopuolelta liitutaulu, jossa on kaksi puolta, toisella puolella lukee 

”menossa” ja toisella puolella ”tulossa”, johon päivitetään ajankohtaisimmat tapahtumat. 

Liitutaulua pidetään ajan tasalla ja jokainen huolehtii tauluun oman vastuualueensa tapahtumat. 
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SISÄINEN VIESTINTÄ  

Opiskelijakunnan sisäinen viestintä on tärkeä edellytys toimivan organisaation kannalta. Sisäisen 

viestinnän virallisina kanavina toimii sähköposti, jonka kautta välitetään muun muassa 

kokouskutsut ja tärkeimmät tiedotteet. Teamsia käytetään aktiivisesti tiedon taltioimiseen niin 

nykyisiä toimijoita sekä seuraavia vuosia ja toimijoita varten. Teams pidetään siistinä ja sinne 

tallennetaan kaikki tehty ja muokattu materiaali.  

 

Nopeaan viestintään käytetään Whatsapp-ryhmää, jotka luodaan vuosittain uusille toimijoille. 

Whatsapp-ryhmiä on myös tiimeille ja tuutoreille, joita päivitetään toimijoiden vaihtuessa. 

Whatsapp-ryhmät pidetään siistinä, eikä niihin lähetellä turhanpäiväsiä kuvia, jotta tärkeät asiat 

eivät huku niiden joukkoon.  

Sisäisäisen viestinnän kehittämiseksi aletaan käyttämään Outlook-kalenteria, johon hallituksen 

jäsenet päivittävät omat palaverit ja koulutunnit. Kaikista kokouksista lähetetään kalenterikutsu, 

jotta yhteiset palaverit linkittyvät kaikkien kalentereihin ilman suurta vaivaa.  

 

Toimistolle luodaan viestintätaulu, jota päivitetään koko porukalla joka kuukauden lopussa. 

Viestintätauluun päivitetään kaikki tiedotteet ja sosiaalisen median julkaisut, jotta heti kuukauden 

alussa on tiedossa, mitä päivitetään milloinkin, eikä tarvitse pohtia, mitä milloinkin julkaistaan. 

Taulua päivitetään, mikäli lisäyksiä tulee, mutta ajatuksena olisi päivittää mahdollisimman 

tarkkaan jo julkaisut seuraavaa kuukautta varten. Jokainen tekee listauksen ennen palaveria oman 

vastuualueensa julkaisuista ja tiedotteista, jotta kokouksessa vältytään turhalta jahkailulta. 

 

 

HISSIPUHE 

 

Heti hallituskauden alussa perehdytyksen yhteydessä otetaan esille hissipuheen tärkeys, jotta 

pikkuhiljaa toimijat pääsevät harjoittelemaan hissipuhetta. Ensimmäisiä monimuoto-opiskelijoita 

saapuu kuitenkin kampukselle jo tammikuussa ja he mahdollisesti vierailevat KAMOn toimistolla 

sekä palaverit ja muut yhteistyötapaamiset alkavat heti vuoden alussa. Luonnollisesti 

opiskelijakuntatoimijat kertovat uusille opiskelijoille organisaation toiminnasta vierailun 

yhteydessä, mutta yhtenäiset suuntaviivat tässäkin ovat hyödyllisiä. Hissipuheen runko tulisi olla 

valmiina, jonka pohjalta jokainen voisi kertoa organisaatiosta itselleen sopivalla tyylillä, kuitenkin 

rungon mukaisesti, jotta kaikki opiskelijat saavat tasavertaisesti tietoa opiskelijakunnan 

toiminnasta.  
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Kuva 2 Esimerkki KAMOn hissipuheen rakenteesta 

 

Kuva 3 on yksinkertainen esimerkkirunko KAMOn hissipuheelle, joka pidetään toimistolla 

opiskelijaryhmälle. Runko on yksinkertainen ja selkeä, jonka avulla on hyvä pysyä aiheessa. Kohdat 

1 ja 2 ovat lähes kaikille opiskelijaryhmälle samanlaisia, sillä toiminta ja vastuualueet pysyvät 

samana. Kohtaa 3 kannattaa muuttaa kohderyhmälle sopivaksi, sillä esimerkiksi työssäkäyvät 

monimuoto-opiskelijat ja nuoret toiselta asteelta tulleet opiskelijat voivat kaivata erilaisia syitä 

opiskelijakunnan jäsenyyden hankkimiseksi. Tässä tapauksessa hissipuhe pidetään toimistolla, 

joten kuulijat eivät poistu paikalta, ennen kuin puhuminen on lopetettu, siksi tässä tilanteessa on 

hyvä kysyä heiltä kysymyksiä, mitä todennäköisesti herääkin ensimmäisillä opiskeluviikoilla.  

 

Mikäli hissipuhetta käytetään ulkopuoliselle, esimerkiksi mahdolliselle tulevalle 

yhteistyökumppanille esimerkiksi kaupungilla, kannattaa aloittaa suoraan kohdasta 2 ja jatkaa 

kohtaan 4 saakka, mikäli sille on aikaa.  

 

SISÄISET RYHMÄT JA VASTUUT 

Organisaatioviestintä 

Organisaatioviestinnän piiriin kuuluvat hallitus, toiminnanjohtaja, edustajisto, vertaistuutorit ja 

KAMKin hallinnossa mukana olevat opiskelijaedustajat. Päävastuu sisäisestä viestinnästä on 

kaikilla toimijoilla. Hallituksen sisäisestä viestinnästä vastaavat hallituksen puheenjohtaja ja 

toiminnanjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja vastaa hallituksen yleisestä toiminnasta 

tiedottamisesta ja tiedonkulusta hallituksen sisällä yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. 
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Toiminnanjohtaja tiedottaa strategiaa ja toimintaa koskevista asioista opiskelijakunnan sisällä sekä 

vastaa kriisitilanteiden viestinnästä.  

 

Puheenjohtaja vastaa yhteydenpidosta edustajistoon ja edustajiston puheenjohtajistoon. 

Edustajiston sisäisestä viestinnästä vastaavat edustajiston puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja. 

Tuutoreiden sisäisestä viestinnästä vastaavat toiminnanjohtaja ja tuutorivastaava. Lisäksi 

vastuutuutorit vastaavat alojensa tuutorien sisäisestä viestinnästä. 

 

Seuranta ja arviointi 

Sisäistä viestintää seurataan ja arvioidaan jatkuvasti ja epäkohdat korjataan niiden ilmetessä. 

Kaikki ovat vastuussa viestinnän onnistumisesta. 

 

Ulkoiset ryhmät ja sidosryhmät 

Mielikuva KAMOsta syntyy kaikesta siitä, mitä sen toimijat tekevät ja miten se kertoo 

toiminnastaan ulospäin. KAMO antaa itsestään yhtenäisen, asiantuntevan ja innostuneen kuvan. 

Viestintä luo KAMOlle vaikuttavuutta. Eri sidosryhmät otetaan huomioon ja niille viestitään 

sidosryhmän tarpeiden mukaisesti. Lisätään aktiivisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.  

 

Ulkoiseen viestinnän piiriin kuuluvat:  

 

KAMK 

- ylläpitäjä (Kajaanin kaupunki) 

-  osakeyhtiön hallitus 

- johto 

- henkilöstö 

- opiskelija- ja tukipalvelut 

- KamIt 

- tulevat opiskelijat 

- alumnit 

 

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry 

 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL  

 

Muut opiskelijakunnat, erityisesti Periferia-opiskelijakunnat 

- OSAKO 

- ROTKO 

- SAVOTTA 
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- KOE 

- POKA 

- Kaakko 

 

Paikalliset opiskelijajärjestöt 

- KaiO 

- KAATO 

- Loikka 

- KaSTO 

- REKKa 

 

Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin lukio 

 

Yhteistyöyritykset 

 

Kajaanin seurakunta, oppilaitostyö 

 

Alueen kansanedustajat ja Kainuun Liitto 

 

Ulkoisesta viestinnästä vastaa viestintävastaava yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja 

toiminnanjohtajan kanssa. Viestintävastaavan ollessa estynyt hallituksen puheenjohtaja tai 

toiminnanjohtaja vastaavat ulkoisesta viestinnästä.  

 

KANNANOTOT, LAUSUNNOT JA MIELIPIDEKIRJOITUKSET 

KAMOn nettisivujen yhteydessä on medialle suunnattuja kirjoituksia, kuten lausuntoja ja 

kannanottoja, tiedotteita sekä mediakortit. Vastuu tietojen ajantasaisuudesta on 

viestintävastaavalla, mutta kaikkien toimijoiden on huolehdittava siitä, että viestintävastaavalla on 

tiedossaan julkaistava materiaali. 

 

Kannanottojen, mielipidekirjoitusten ja vastineiden kirjoittamisesta vastuussa on pääasiassa 

hallitus ja toiminnanjohtaja. Jokaisen kannanoton kohdalla tulee miettiä, missä se julkaistaan ja 

mihin medioihin se lähetetään ja missä muodossa. KAMO voi julkaista kannanottoja tai lausuntoja 

halutessaan ottaa kantaa johonkin tiettyyn asiaan valtakunnallisesti tai ammattikorkeakoulun 

sisäisesti. Kannanoton tarkoituksena on ilmaista opiskelijakunnan mielipide tiettyä asiaa tai ilmiötä 

kohtaan. Kannanotto kirjoitetaan KAMOn nimissä sääntöjen mukaisesti. 
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Lehtiin ja tiedotusvälineille ylipäänsä voi rohkeasti tarjota uutisvinkkejä, juttuaiheita ja myös 

valmiita artikkeleita. Virallisia lausuntoja ja radio- sekä tv-haastatteluita KAMOn nimissä antavat 

toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, joille haastattelupyynnöt voi ohjata. Suuremmista 

mediaa kiinnostavista asioista ja tapahtumista voi järjestää myös erillisiä tiedotustilaisuuksia ja 

toimittajatapaamisia.  

 

Paikalliset mediat 

Kainuun Sanomat, Koti-Kajaani, Yle Kainuu 

Lähialueen mediat 

Kaleva 

Savon Sanomat 

Lapin Kansa 

 

PALAUTE 

Palautetta viestinnästä kerätään jatkuvasti. Epäkohtia viestinnästä korjataan aina niiden ilmetessä 

tai kun niitä huomataan. Pääsääntöisesti palautetta kerätään suullisesti, mutta tarpeen vaatiessa 

palautetta voidaan kerätä myös kirjallisesti. Kotisivujen kautta on mahdollisuus lähettää palautetta 

jatkuvasti. 
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Tähän kohtaan lisätään 
kuvaus, mistä postista on 
kyse, esimerkiksi: Party, 
Liikunta, Tiedote. 

Viiva erottamaan 
suomenkielinen ja 
englanninkielinen teksti. 


