
 

 

STEFIn viestintä- ja markkinointikoulutus 4.-5.5.2023 

 

STEFIn viestintä- ja markkinointikoulutuksen ensimmäisenä päivänä käsitellään 

vaikuttamisviestintää erilaisten esimerkkien kautta, markkinoinnin ja viestinnän tekijänoikeuksia ja 

lainmukaisuutta sekä pohditaan yhdessä myynnin ja markkinoinnin tämänhetkisiä haasteita. Toisena 

päivänä syvennymme selkoviestinnän perusteisiin ja kuulemme case-esimerkin Turun 

Kaupunginteatterin tekemän kielivähemmistöselvityksen tuloksista ja sitä seuranneista 

toimenpiteistä. Koulutuspäivät päättää Verohallinnon somejoukkojen koulutussessio rohkeudesta 

ja luovuudesta asiakaslähtöisen someviestinnän työkaluina! 

 

 

Torstai 4.5. klo 09.30–16.30 (Raatikon sali) 
 

09.30–10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit tarjolla 
 

10.00–10.15 Tervetuloa /Tanssiteatteri Raatikko, Teatteri Vantaa ja STEFI  
 

10.15–11.45 Vaikuttamisviestintä 

• Edunvalvonta on kaikkien asia / Kaisa Paavolainen, toimitusjohtaja, STEFI  

• Case Amos Rex: pölyn laskeuduttua eli miten kaikkien rakastamaan 

suojeltuun rakennukseen rakennetaan uusi taidemuseo ilman että kukaan 

suuttuu ja miten sinne saadaan yhteistyöllä puoli miljoonaa kävijää vuodessa / 

Timo Riitamaa, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Cirko 

• Kysymyksiä ja keskustelua 
 

11.45–12.45 Lounastauko 
   

12.45–13.45 Tekijänoikeudet markkinoinnissa / Hinriikka Lindqvist, toimitusjohtaja Nordic 

Drama Corner 

• Kysymyksiä ja keskustelua 
 

13.45–14.45 Juristin jorinat: GDPR, TES sekä markkinoinnin ja viestinnän 

lainmukaisuus / Juha Kairtamo, juristi, STEFI 

• Kysymyksiä ja keskustelua 
 

14.45–15.15  Kahvitauko 
 

15.15–16.30 Ryhmäkeskustelut: Myynnin ja markkinoinnin tilanne ja haasteet 2023 

• Ryhmätyöskentely 

• Esittelyt ja keskusteluiden koonti 

 
 

Klo 19 alkaen on tarjolla iltaohjelmaa Teatteri Vantaan tiloissa: Ulla Tapanisen esitys Lava- 

ammuntaa VII, jonka jälkeen mahdollisuus iltapalaan. Lue lisää kohdasta lisätiedot. 
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Perjantai 5.5. klo 9.30–15.30 (Teatteri Vantaan sali) 
 

9.30–11.30 Selkokielen perusteet viestinnän ammattilaisille / Kaisa Kaatra, Selkokeskus 
 

Mitä on selkokieli? Millainen kuvitus tukee tekstin ymmärtämistä? Mitkä graafiset ratkaisut 

helpottavat lukemista? Koulutuksessa syvennytään selkoviestinnän perusteisiin. 

Keskitymme erityisesti selkokielisen julkaisun kuvitukseen, ulkoasuun ja saavutettavuuteen 

myös käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla. 
 

11.30–11.45  Biotauko & kahvia tarjolla 
 

11.45–12.15  Case: Kielivähemmistöselvityksen tulokset ja toimenpiteet / Veera 

Westerlund, myynti- ja markkinointipäällikkö, Turun Kaupunginteatteri 

 

Miten voimme kehittää muun kuin suomenkielisten suhdetta teatteriin ja parantaa 

asiakaskokemusta?   
 

12.15–13.15 Lounastauko 
 

13.15–15.15 Rohkeus ja luovuus asiakaslähtöisen someviestinnän työkaluina / Nanna 

Jussila ja Ari Autio, viestintäsuunnittelijat, Verohallinto 
 

15.15–15.30 Yhteenveto koulutuspäivistä  

 

Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia. 

 

 

Puhujat ja kouluttajat: 

 

Kaisa Paavolainen Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtajana vastaa järjestön tekemästä 

edunvalvonta- ja vaikuttamistyöstä. 

 

Timo Riitamaa on entinen talonvaltaaja, entinen edustusvaimo ja entinen taidemuseon viestintä- 

ja markkinointipäällikkö, joka työskentelee nyt viestintä- ja markkinointipäällikkönä Cirko – Uuden 

sirkuksen keskuksessa. 

 

Hinriikka Lindqvist on Suomen suurimman näytelmä- ja elokuva-agentuuri Nordic Drama 

Cornerin toimitusjohtaja. 

 

Juha Kairtamo Suomen Teatterit ry:n juristina vastaa jäsenistön neuvonnasta laki-, TES- ja 

sopimuskysymyksissä. 
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Kaisa Kaatra (YTM) työskentelee Selkokeskuksessa asiantuntijana ja toimittajana. Kaatra on 

perehtynyt erityisesti selkojulkaisujen kuvitukseen ja visuaalisen viestinnän saavutettavuuteen. 

Selkokeskus on selkokielen asiantuntijakeskus, joka edistää selkokielistä tiedotusta ja kulttuuria.  

 

Veera Westerlund toimii Turun Kaupunginteatterin myynti- ja markkinointipäällikkönä 

vastuullaan myynti, markkinointi, viestintä ja yleisötyö. 

 

Nanna Jussila on opiskellut käsityön ja kuvataiteen opettajaksi, mutta työskennellyt 

viestintäalalla yli 15 vuotta ja Verohallinnossa vuodesta 2012. Päätyönä somen sisältö- ja 

konseptisuunnittelu, analytiikka ja mm. työnantajakuvan kehittäminen. 

 

Ari Autio on muusikkotaustainen sosiologi, joka liittyi Verohallinnon somejoukkoihin viime 

kesänä. Ari työskentelee enimmäkseen audiovisuaalisen sisällöntuotannon parissa mm. TikTokissa. 

 

Lisätietoja koulutuspäiviin liittyen: 

 

Paikka: Tanssiteatteri Raatikko & Teatteri Vantaa, Tikkurila (Silkkitehtaantie 5 / Tikkurilantie 44, 

01300 Vantaa) 

 

Osallistumismaksut: 170 € / hlö (sis. koulutuksen, materiaalit, lounaat ja kahvit). Illanvietto ja 

majoitus ovat omakustanteisia. Peruutus maksutta 20.4. mennessä, sen jälkeen tehdyt peruutukset 

50 % maksusta. Koulutukseen mahtuu maksimissaan 70 osallistujaa. Ilmoittautuminen on sitova.  

 

Ilmoittautuminen 13.4. klo 9.00 mennessä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/F1ABAE6D36ADB2EE  

 

Hotellihuonevaraukset: Osallistujille on varattu 3.–5.5. huonekiintiö viereisestä Original Sokos 

Hotel Vantaasta (Hertaksentie 2, Vantaa). Huoneet ovat varattavissa oheisella hinnalla 5.4. 

mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan. 

 

Huonehinnat: 110 € 1hh/vrk ja 130 € 2hh/vrk (sis. buffetaamiainen, wifi)  

 

Kiintiöstä tehdyt huonevaraukset on vahvistettava luottokortilla varausvaiheessa. Varaus on 

peruttavissa tulopäivänä klo 18.00 asti. Varaukset puhelimitse +358 300 870 000 (mainitkaa 

kiintiötunnus SUOMEN TEATTERIT varausta tehdessä) tai netissä www.sokoshotels.fi, 

varauskoodi BSUOMENTEATTERIT. 

https://link.webropolsurveys.com/S/F1ABAE6D36ADB2EE
http://www.sokoshotels.fi/
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Iltaohjelma torstaina 4.5. (omakustanteinen):  

Osallistujille on varattu lippukiintiö esitykseen Ulla Tapaninen: Lava-ammuntaa VII klo 19.00.  

Lisätietoa esityksestä: https://teatterivantaa.fi/portfolio/lava-ammuntaa-vii/  

 

Lipun hinta on 12 € (mainitse osallistuminen Stefin koulutukseen). Varaukset ke 12.4. mennessä 

silkkisali@teatterivantaa.fi. Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella myös koulutuspäivän aikana. 

  

Esityksen jälkeen porukallemme on tarjolla teatterin lämpiössä tapaslautanen & viini/alkoholiton 

juoma hintaan 18 / 15 €. Iltapalaan on tehtävä erillinen varaus esityslippuvarauksen yhteydessä! 

 

 

 

Lisätietoja: 

viestintä- ja yhteyspäällikkö Tiina Piispa  

tiina.piispa@suomenteatterit.fi p.040 542 7281 

https://teatterivantaa.fi/portfolio/lava-ammuntaa-vii/
mailto:silkkisali@teatterivantaa.fi
mailto:tiina.piispa@suomenteatterit.fi
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