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Aluetoimikuntien www-sivustot ja Viestintätyöryhmätoiminta 

 
Tämä yhteenveto on tarkoitettu tiedoksi Lohjan lähidemokratiatoiminnan alueiden johtokunnassa kohdassa muut asiat 
11.12.2013. 
 

1. Viestintyöryhmä 
 
Aluetoimikuntien yhteisenä työryhmänä on keväästä asti toiminut viestintätyöryhmä, joka on hakenut ratkaisua 
siihen miten viestintää hoidetaan aluetoimikunnissa ja mitä kanavia tai muita apuvälineitä kuten sivustoja, 
lehdistöä tai SOMEa käytetään. Tämän työskentelyn tuloksena on kiteytynyt ajatus mikä on Lohjan kaupungin 
rooli ja Lohja.fi:n rooli, mikä on aluetoimikuntien rooli.  
 
Työryhmän pääevästyksenä ovat olleet tosiasiat, että aluetoimikunnissa on hyvin rajalliset resurssit minkään 

vaativan toteutuksen luomiseksi tai ylläpitämiseksi. Sama pätee rahallisiin resursseihin, mitkä ovat 

olemattomat, jolloin ratkaisun pitää perustua monipuoliseen, laajaan, mahdollisimman helppoon ja 

standardiratkaisuun (ei edellytä koodausta) sekä ilmaiseen alustaan. 

 

2. Sivustoratkaisu 

Roolituksen seurauksena on päädytty seuraavaan viestintää tukevaan www-sivustoratkaisuun: Jokaisella 
aluetoimikunnalla on oma sivusto (katso luetteloa lopussa) ja alueiden yhteinen sivusto on 
(www.lohjanaluetoimikunnat.fi) sekä Lohjan kaupungin rajapinta lähidemokratiatoimintaan ja alueisiin 
(www.lohja.fi). Sekä yhteiset sivustot, että aluetoimikuntakohtaiset sivustot julkistetaan nyt 12.12.2013 
vuoden viimeisen alueiden johtokunnan kokouksen jälkeen. 

 
3. Periaatteet 

 
Perusperiaate on, että kukin toimintataso vastaa omalta osaltaan, missä tieto toiminnan sisällöstä ja 
toimijoista on, missä tiedon lähde tai käyttö on alun perin kuten aluetoimikunta. Alueiden yhteiset asiat ja 
toiminta osallistujineen ovat alueiden johtokunta ja puheenjohtajien kokous sekä muut yhteistoiminta. 
 
Lohjan kaupungin rajapinta kohtaa kaupungin varsinaisen hallintokoneiston toiminnan alueiden johtokunnassa 
ja sen ympärillä olevissa toiminnoissa ja näin kaupungin roolina on pitää omasta näkökulmastaan 
tietorajapintaa www.lohja.fi:ssa 

 
Hyvin pian kevään ja kesän kuluessa oli nähtävissä, että hyvin hoidettu viestintä on aluetoimikuntien tärkein 
toiminto, jotta eri-ikäisiin asukkaisiin saataisiin yhteyttä ja varsinainen toiminta täyttäisi sille asetettuja 
tavoitteita, paikallis- ja asiantuntemuksen lisäksi. Aluetoimikuntien pitää saada suunnattua viestintää omien 
alueidensa asukkaille ja tarvittaessa laajemmallekin. 
 
On myös yhteisiä tarpeita, joita ei kannata monistaa jokaiseen aluetoimikuntaan, vaan hoitaa keskitetysti. 
Yhteiset asiat ovat kaikille alueille päteviä ja koskettavat yleensä koko Lohjaa ajan myötä.  

 
4. Tarpeet omalle viestintäratkaisulle 

 
Nopeasti kesällä 2013 kävi ilmi, että Lohja.fi:n (Kaupungin sivuston) mahdollisuudet palvella tehokasta ja ajan 
tasalla olevaa viestintää ovat hyvin rajalliset), koska tämä ei ole kaupungin ydintoimintaa ja kaupunki on 
kovalla säästökuurilla. 

 
5. Askelittain laajennettavissa olevat ratkaisut 

 
Tarvittavat perustoiminnot ovat sähköposti, kalenteri, dokumenttiarkisto ja toimiva sivustoympäristö 
ylläpitotyökaluineen. Ratkaisu edellyttää käyttäjien ohjeistamista ja kouluttamista, minkä koulutuksen 
organisoimme avainkäyttäjille, kuten viestintävastaavat ja sihteerit. Muille aluetoimikuntien jäsenille 
järjestetään lyhyitä koulutustilaisuuksia/tiedotustilaisuuksia siitä mitkä ovat käytännöt ja mikä muuttuu ja mistä 
ohjeita löytyy. 
 
Muita valinnaisia sovelluksia kuten kuvien, videoiden, blogien ja keskusteluryhmien hallintaan ja käyttöön. 
Nämä ovat ehkä myöhemmin tarpeen. 
 
Jos muita toimintoja on, ne ovat lisäbonusta kuten sivustojen käytön seuranta ja chat, nettipuhelut ja on-line 
kokoukset. Vielä yhtenä tarpeena oli helppous käyttää älypuhelimesta monipuolisesti perustoimintoja. 
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file:///C:/Users/Perkiomaki_Reijo/Dropbox/LD%20Lohja/LD%20Viestintätyöryhmä/www.lohja.fi
http://www.lohja.fi:ssa


Lohjan aluetoimikunnat Yhteenveto 2013-12-03 Sivu 2 / 3 
 

 
Näistä syistä valittiin Googlen ekosysteemi, koska se on ilmainen (non-profit organisaatioille ja yksityisille 
henkilöille), kun lähidemokratia toiminta ja alueet paloitellaan omiksi kokonaisuuksikseen. Näin ei aiheuteta 
isoja kustannuksia aluetoimikunnille tai yksityishenkilöille, jotka toimivat lähidemokratiatoiminnassa 
aluetoimikunnissa vapaaehtoisina. 
 
Jatkuvuuden turvaaminen, käytön asteittainen laajeneminen ja varautuminen tulevaisuuden tarpeisiin olivat 
myös keskeisiä kriteereitä. 

 
SOME-alustaksi valitsimme Facebookin, koska sen avulla tavoittaa helposti ja nopeasti laajan joukon ihmisiä 
eri ikäluokista. Twitter, mitä mainostetaan, ei ole kanavana vielä aktiivinen. 

 
6. Viestintävastuut 

 
Viestinnästä ja viestinnän perusteista, menettelyistä ja aluetoimikuntakohtaisesta toiminnasta vastaa 
puheenjohtajan kanssa kunkin alueen viestintävastaava.  
 
Yhteisestä viestinnästä ja yhteisestä sivustosta vastaa alueiden puheenjohtajan Maarit Maittilan ja 
varapuheenjohtajan Mika Eskolan lisäksi käytännössä alueiden viestintätyöryhmä ja vastuulliset 
ylläpitovastaavat. 

 
7. Viestintätyöryhmä (aluetoimikunnittain aakkosissa) 

 

 Etelä-Lohja:  Kaarina Kari ja Reijo Perkiömäki 

 Karjalohja:  Evita Malm 

 Karkali-Paloniemi-Routio:  Heikki Hanhimäki 

 Kaupunkikeskusta:  Ari Pihlström 

 Nummi:  Lotta Paakkunainen 

 Pusula:  Pekka Ruohoranta 

 Sammatti: Heidi Tiainen 

 Valtaväylät:  Katja Husso (oto) 

 Lisäksi Läntistälähidemokratiaa hanke: Jenna Oksanen/Hankekoordinaattori Lohja. 
 

8. Yhteisen sivuston sisällön vastuulliset ylläpitäjät 
 
Ylläpitäjät ovat Heidi Tiainen ja Reijo Perkiömäki, he myös opastavat muiden aluetoimikuntien 
viestintävastaavia tehtävässään viestintäryhmän hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 

 
9. Yhteisestä viestintäalusta 

 
Yhteisestä alustasta ja sen käytöstä aluetoimikuntien ja yhteisten toimintojen tueksi ja sivustojen  teknisen 
ylläpidon ohjeistuksesta ja yhteisen sivuston teknisestä ylläpidosta ja ulkoasusta vastaavat Reijo Perkiömäki  
ja Heikki Hanhimäki. 

 
10. Aluetoimikuntien sivustojen sisältö lyhyesti 

 
Aluetoimikuntien sivustoilla on vähintään: Ajankohtaisia uutisia, tapahtumakalenteri, jäsenet ja varajäsenet, 
hankkeet, aloitteita ja kokousdokumentaatio sekä kartta. 

 
11. Yhteisen sivuston sisältö lyhyesti 

 
Yhteinen sivusto jakautuu seuraaviin pääkohtiin:  

 Lohjan Lähidemokratiaa - Alueiden toiminta 
o Ajankohtaista (Uutisia lähidemokratiatoiminnasta) 
o Tapahtumakalenteri (Tapahtumia alueilta ja järjestöistä) 
o Alueiden kartta (Kaikki alueet Lohjankartalla) 
o Dokumentit (Muut yhteiset dokumentit, jotka tallennettu vain kerran) 

 Alueiden yhteistoiminta 
o Puheenjohtajat (Alueiden pj:t yhteystietoineen) 

 Alueiden johtokunta 
o AJ Jäsenet (yhteystietoineen) 
o AJ Varajäsenet  (yhteystietoineen) 
o Kokoukset (Kokouskohtaisissa kansioissa) 
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 Muut foorumit 
o Valtuuston kiertokokoukset 
o Aluefoorumit 
o Vaikuttajaraadit 
o Kyläpäällikkkötapaamiset 

 Tärkeitä osoitteita 

 Aluetoimikunnat (katso seuraava kohta 12) 
 

12. Aluetoimikuntien sivustojen linkkejä sekä liittymät kaupungin sivustolle. 
 

Aluetoimikunnat (Yhteinen) http://www.aluetoimikunnat.fi/ 
Aluetoimikunnat (Lohja) http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=2656&alasivu=2656 

• Etelä-Lohja  http://www.etela-lohjanaluetoimikunta.fi/ 

• Etelä-Lohja (FB)  https://www.facebook.com/EtelaLohjanAluetmk 

• Karjalohja   https://sites.google.com/site/klaluetoimikunta/ 

• Karjalohja (FB)  https://www.facebook.com/KarjalohjanAluetoimikunta 

• Karstu-Paloniemi-Routio https://sites.google.com/site/karstupaloniemiroutio/ 

• Kaupunkikeskusta  https://sites.google.com/site/lohjakeskustaaluetoimikunta/ 

• Nummi  https://sites.google.com/site/nummenaluetoimikunta/ 

• Pusula  https://sites.google.com/site/pusulanaluetoimikunta/ 

• Sammatti  https://sites.google.com/site/sammatinaluetoimikunta/ 

• Valtaväylät  https://sites.google.com/site/valtavaylienaluetoimikunta/ 

• Valtaväylät (FB) https://www.facebook.com/pages/Valtav%C3%A4ylien-

aluetoimikunta/598811393465419?fref=ts 
 

13. Yhteenveto eri osatekijöiden (Sivustojen välisistä linkeistä) 

 

Lohjalla 08.12.2013 

Lohjan Aluetoimikuntien viestintätyöryhmän puolesta 

Heidi Tiainen   Reijo Perkiömäki  Maarit Maittila 

0400 82 4787   050 550 3578   040 594 5582 
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