
 

   
 

Pestikuvaus Y-Scouts työryhmän viestintävastaava 

 

 Oletko kiinnostunut viestinnästä? Onko somettaminen intohimosi, onko sinulla visuaalista 

silmää ja pidätkö kirjoittamisesta? Viestintävastaavana pääset tekemään kaikkea tätä ja 

paljon muuta. Tässä on pesti, jossa saat kädenjälkesi varmasti näkyville. 

 

Pestin nimi: Y-Scouts työryhmän viestintävastaava 

Organisaatio: Y-Scouts 

Pestin pituus: Pesti alkaa heti, kun sopiva henkilö löytyy ja kestää lähtökohtaisesti 2 vuotta. 

Pestaaja: Työryhmän puheenjohtaja 

Pestin kuvaus:  

Y-Scouts työryhmä on aktiivinen toimija YMCA/YWCA Finlandin ja lippukuntien kanssa, se 

mahdollistaa Y-Scouts verkoston toiminnan ja lisää tietoutta Y-Scouts toiminnasta molempiin 

suuntiin. Työryhmän viestintävastaavana olet avainasemassa Y-Scouts verkoston kehittämisessä. 

Työryhmään kuuluvat: puheenjohtaja, koulutusvastaava, kansainvälisyysvastaava ja ESG-

yhteyshenkilö, lippukuntayhteistyövastaava, YMCA Finlandin liittohallituksen jäsen ja nyt haussa 

oleva viestintävastaava.  

Tässä pestissä pääset vaikuttamaan siihen, miltä Y-Scouts näyttää ulospäin niin lippukunnille 

itselleen kuin sidosryhmille, ja miten se tavoittaisi entistä paremmin kohderyhmää. Toimit Y-Scouts 

työryhmän jäsenenä, päätehtävänäsi on keskittyä viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. 

Huolehdit viestinnän säännöllisyydestä, ylläpidät nettisivuja lippukuntayhteistyövastaavan kanssa, 

ylläpidät Y-Scouts sähköpostilistaa, koostat ja lähetät mahdolliset tiedotteet lippukunnille. Pestiisi 

kuuluu tärkeänä osana sosiaalinen media ja erityisesti Instagram. Erityisesti toivotaan, että 

Instagramiin tuotettaisiin aktiivisesti säännöllistä sisältöä, joka voi olla esimerkiksi lippukuntien ja 

sidosryhmien julkaisujen jakamista.  

Työryhmän jäsenenä sinulla mahdollisuus vaikuttaa Y-Scouts verkoston toimivuuteen ja tehdä siitä 

vielä entistä parempaa. Työryhmässä olet näköalapaikalla Y-Scouts toiminnassa ja sen 

kehittämisessä. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

• Olet tiimipelaaja, mutta uskallat ottaa myös vastuuta.  

• Kiinnostus ja halu osallistua Y-Scouts verkoston toimintaan ja sen kehittämiseen.   

• ATK-taidot ja organisointikykyä 

• Kokemusta ja osaamista viestinnästä ja sosiaalisesta median käytöstä 

 



 

   
 

Mitä pestissä voit oppia:  

• Syventämään tietoja Y-Scouts toiminnasta ja sen monista lippukunnista 

• Maantieteellisesti laajalla olevan verkoston yhteistyön ja viestinnän kehittämistä 

• O365:n käyttöä 

• Toiminnan suunnittelua pitkällä tähtäimellä 

 

Pestiin liittyvä ajankäyttö: Työryhmä kokoontuu edustajainkokousten välissä noin neljä - kuusi 

kertaa vuodessa joko etänä tai kasvotusten. Työryhmän jäsenenä osallistut edustajainkokouksiin, 

joita järjestettäessä pyritään hyödyntämään esimerkiksi YMCA Finlandin Liittopäiviä tai SP:n 

tapahtumia. Työryhmän tehtävien jaon mukaisesti teet itsenäisesti oman ajankäyttösi mukaan 

sovittuja tehtäviä. Et ole yksin tehtävässäsi, vaan aina voit pyytää apua muilta työryhmän jäseniltä.  

Lisätiedot:  

Y-Scouts työryhmän puheenjohtaja: Hanna Koskela, hanna.koskela@ymca.fi, 0409640513 

 


