
 

 

STEFI:n viestintä- ja markkinointikoulutus 11.-12.5.2021, 

Tampereen Työväen Teatteri  

Ensimmäisenä koulutuspäivänä paneudutaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

asiantuntijan Jonna Heliskosken johdolla sosiaaliseen markkinointiin (social marketing) 

ja sen mahdollisuuksiin myynniin, markkinoinnin ja viestinnän arjessa. Lisäksi pohditaan 

esittävän taiteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkyväksi tekemistä omassa työssä.  

 

Toisena koulutuspäivänä vahvistetaan visuaalisen viestinnän perusasioita visuaalisen 

viestinnän suunnittelijan Johanna “Uupi” Tirrosen kanssa. Koulutuksen aikana 

vaihdetaan ajatuksia ja saadaan käytännön vinkkejä viestinnän visuaalisuuden 

suunnitteluun, toteutukseen ja lopputuloksen arviointiin.    

 
 

Tiistai 11.5. klo 10.00-16.30 (Puistotorni) 
 

10.00–10.30 Aamunavaus ja aamukahvit 

Sari Andersson, tiedottaja (TTT) ja Tiina Piispa, vt. viestintä- ja yhteyspäällikkö (STEFI)  
 

 

Yhteiskunnallinen markkinointi (social marketing) 

Kouluttaja Jonna Heliskoski 

 

10.30–12.00  Osa 1: Yhteiskunnallisen markkinoinnin mahdollisuudet 

Johdanto yhteiskunnallisen markkinoinnin ideaan, erityispiirteisiin ja sen hyödyntämiseen 

omassa työssä.   
 

12.00–13.00 Lounas 
   

13.00–14.30 Osa 2: Vaikuttava markkinointiviestintä  

Pohditaan mm. kohderyhmien tunnistamista ja segmentointia sekä yhteiskunnallista 

brändäystä ja kampanjointia. 
 

14.30–14.45 Kahvitauko 
 

14.45–16.30 Osa 3: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden terävöittäminen  

Miten tehdä organisaation toiminnan vaikuttavuutta näkyväksi? 
 

 

 

 

Omakustanteinen iltaohjelma järjestetään, jos koronarajoitukset sallivat: 
 

Mahdollisesti esitys TTT-klubilla ja esityksen jälkeen yhteinen illallinen ravintola Guru’s Kitchenissä. 

Iltaohjelmaan palataan tarkemmin kevään edetessä.   
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Keskiviikko 12.5. klo 9.45-14.15 (Puistotorni) 
 

 

9.45–10.00 Aamun aloitus, ajatuksia eilisestä 
 

 

Mihin perustaa ja millä perustella viestinnän visuaaliset valinnat?  

– näkökulmia, ajatusten vaihtoa ja käytännön vinkkejä visuaalisen viestinnän perusasioiden äärellä 

Kouluttaja Johanna Tirronen 
 

 

10.00–11.30  Osa 1: Viestinnän visuaalisuuden suunnittelu 

On asioita, jotka pätevät viestinnän visuaalisuuden suunnittelussa aina, kontekstista ja 

resursseista riippumatta. Toisaalta käynnissä on jatkuva muutos ja vaihtuvat trendit. Miten 

nämä vaikuttavat viestinnän visuaalisuuden suunnitteluun? 
 

11.30-12.30  Lounas + kahvi 
 

12.30–14.00 Osa 2: Viestinnän visuaaliset valinnat ja yhteistyö 

Minkälainen rooli kuvalla tai tiedon visualisoinnilla on osana viestintää? Sotkeeko vai 

tukeeko saavutettavuusdirektiivi visuaalista viestintää? Miten saadaan visuaalinen 

suunnittelija liekkeihin ja saavutetaan paras mahdollinen yhteistyö?  
 

 

 

14.00–14.15 Yhteenveto  

 

 

Kouluttajat:  

 

Jonna Heliskoski  

on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ammattilainen. Hän on kysytty puhuja ja 

sosiaalisen markkinoinnin keskeisiä asiantuntijoita Suomessa. Jonna valmistelee 

aiheesta myös väitöskirjaa. Lisätietoa: https://jonnaheliskoski.fi 

  

 

 

Johanna Tirronen  

on visuaalisen viestinnän kouluttaja ja tekijä. Hän toimii lehtorina Metropolia 

AMK:n kulttuurituotannon tutkinto-ohjelmassa sekä valokuvaajana ja 

visuaalisen viestinnän suunnittelijana oman yrityksensä kautta. 

 

https://jonnaheliskoski.fi/
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Lisätietoja koulutuspäiviin liittyen: 

 

Paikka: Tampereen Työväen Teatteri, Puistotorni (Hämeenpuisto 28, Eino Salmelaisen näyttämön 

sisäänkäynti) 

 

 

Osallistumismaksut: Paikan päälle osallistuvalta 170 €/hlö (sis. koulutuksen, materiaalit, 

lounaat ja kahvit). Illanvietto ja majoitus ovat omakustanteisia. Etäosallistujat 120 €/hlö (sis. 

koulutuksen ja materiaalit). Osallistuminen vain toiseen koulutuspäivään 140 € (paikan päällä) / 

100 € (etä). Peruutus maksutta 26.4. mennessä, sen jälkeen tehdyt peruutukset 50 % maksusta. 

Vaihto etäosallistumiseen on mahdollista 10.5. saakka, mutta 26.4. jälkeen erotusta ei enää 

hyvitetä.  

 

 

Ilmoittautuminen 26.4. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/5AB9B3805F600C53  

Ilmoittautuminen on sitova. Huom. paikkoja rajoitetusti! 

 

Hotellivaraukset: Osallistujille on varattu 10.-12.5.2021 huonekiintiö Scandic Tampere 

Hämeenpuistosta (Hämeenpuisto 47, Tre). Huoneet ovat varattavissa 26.4. saakka koodilla 

BTEA100521 osoitteesta: http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BTEA100521     

tai hotellin myyntipalvelusta puh. +358 3 41081628, hameenpuisto@scandichotels.com   

 

Huonehinnat: 85€ 1hh/vrk ja 105€ 2hh/vrk (sis. aamiaisen ja wifin) 

 

 

Oheisohjelma tiistaina 11.5. (omakustanteinen): Ohjelmasta informoidaan kaikille paikan 

päälle ilmoittautuneille, kun tilanne huhtikuussa päivitetään. 

 

Esitys: Rajoituksista riippuen on mahdollista järjestää koulutukseen osallistuville erityisnäytäntö 

esityksestä Kiroilua TTT-kubille.  

 

Illallinen: Alustavasti varattu Ravintola Guru’s Kitchen&Bar (Aleksis Kiven katu 15, Tre).  

 

 

Lisätietoja: 

vt. viestintä- ja yhteyspäällikkö Tiina Piispa  

tiina.piispa@suomenteatterit.fi p.040-5427281 
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