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Huolehdimme kaupungin omistamista metsistä, jotta ne pysyvät terveinä,
elinvoimaisina ja turvallisina myös tulevaisuudessa. 

”Olemme edelläkävijä metsien taloudellisten, ekologisten ja 
sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisessa”.

Viestimme tulevista ja tehdyistä toimenpiteistä.
Kerromme avoimesti, miten ja miksi tiettyjä
toimenpiteitä on tehty. Jaamme tietoa ja lisäämme 
tietoisuutta metsien eri arvoista ja hoitoperiaatteista 
erityyppisillä alueilla. Viestintämme on ennakoivaa ja 
otamme kuntalaiset mukaan vaikuttamaan
lähimetsien hoitoon. Olemme mukana omalta
osaltamme ehkäisemässä vastakkainasettelua ja
lisäämässä keskustelua metsäasioista. 
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YDINVIESTI



SIDOSRYHMÄT

Kuntalaiset
Media

Asiantuntijat Jyväskylän
kaupunkiorganisaatiossa

Oppilaitokset

Ympäristöjärjestöt

Yritykset
Puun ostajat

Urakoitsijat
Metsäalan
yrittäjät

Metsäkeskus
Muut
kunnat

Asukasyhdistykset
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Seurat ja
yhdistykset



VIESTINNÄN VÄLINEET JA KANAVAT

SOME

Twitter: @JKL_kaupsu

Facebook:
Jyväskylän kaupunkiympäristö

 #Jyväskylä #Metsä

 #Yhteinenmetsä

• Arjessa syntyvät vuorovaikutustilanteet
• Asukkaille jaettavat tiedotteet
• Tapahtumat ja pop-upit
• Asukasyhdistykset 
• Someryhmät
• Mediatiedotteet
• Jyväskylä -lehti
• Metsäpalvelujen verkkosivut
• Painomateriaalit
• Uutiset kaupungin verkkosivuilla
• Somekanavat
• Tapahtumakalenterit verkossa

Viestintää koordinoi vuorovaikutussuunnittelija, joka on päävastuussa viestinnän 
suunnittelusta ja toteutuksesta. Hänen vastuullaan on tiedotteiden stilisointi,
lähetys, julkaisu verkossa sekä jakaminen sosiaalisessa mediassa. Lisäksi hän
monitoroi mediaa ja kehittää viestintää ja osallisuutta kokeilujen kautta.

Viestinnässä tukea antavat metsäpalveluiden asiantuntijat sekä viherpalvelupääl-
likkö. Asiantuntijat avustavat muun muassa päivittämällä metsäpalveluiden verk-
kosivuja, tuottamalla sisältöä tiedotteisiin sekä toimimalla lisätietojenantajina ja 
vastaamalla tarvittaessa toimittajien kysymyksiin. Lisäksi asiantuntijoiden vastuul-
la on kertoa viestintää koordinoivalle taholle tulevista teemoista, jotka vaativat 
viestintää.  5



ESIMERKKEJÄ VIESTINNÄN 
TEEMOISTA

• Lähimetsien hoito
• Mitä asukkaat saavat tehdä omatoimi-

sesti (mm. polttopuut, vesakon siistimi-
nen)

• Kaupungin metsien hyvinvointi
• Luonnon monimuotoisuuden ja lahopui-

den merkitys
• Puuston huonokuntoisuus tai mahdolli-

set vaaratilanteet metsissä
• Puusta pitkälle -projekti
• Metsäpalveluiden toteuttamat kunnos-

tustyöt ulkoilualueilla

6



7

VIESTINNÄN MITTAAMINEN
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Viestintää mitataan Meltwater mediaseurannan avulla. 
Mittaamisessa hyödynnetään mediassa läpimenneiden 
tiedotteiden määrää ja juttujen sävyä.  Sosiaalisessa me-
diassa seurataan julkaisujen näkyvyyttä sosiaalisen median 
analytiikan keinoin. Keskustelun sävyä seurataan verkko- ja 
sosiaalisessa mediassa tulleiden kommenttien pohjalta.

Lisäksi lähimetsien hoitoon liittyvää viestintää mitataan 
hoitotoimenpiteiden suorittamisen jälkeen tehdyllä asukas-
kyselyllä, jossa viestintä on yksi kyselyn osa-alueista.

Viestintää kehitetään jatkuvasti saadun datan ja erilaisten 
kokeilujen kautta. Viestintäsuunnitelmaa päivitetään tarvit-
taessa.


