Keliakiaviikon viestintäohjeet yhdistyksille 2019
Lisää tapahtumat Keliakialiiton tapahtumakalenteriin
- Kokoamme Keliakialiiton tapahtumakalenterissa olevista keliakiaviikon tapahtumista ennakkojutun.
- Lisää yhdistyksen tapahtumat kalenteriin täällä:
https://www.keliakialiitto.fi/ajankohtaista/tapahtumat/

Mediatiedote
- Lähetämme mediatiedotteen eri tiedotusvälineille elokuun puolivälissä.
- Voit lähettää tiedotteen itse omiin paikallisiin tiedotusvälineisiin, liittää mukaan tiedot omista
keliakiaviikon tapahtumistanne ja kutsua tiedostusvälineiden edustajia mukaan tapahtumiinne.
Tiedotteen löydät Tietolaarista.

Valokuvaa keliakiaviikon tapahtumia
- Saisitteko tapahtumaan mukaan henkilön, jonka tehtävänä olisi erityisesti valokuvaaminen?
- Luvan saatuasi kuvaa rohkeasti ihmisiä ihan läheltä. Iloiset hymyt ja hyvä valaistus saavat kuvan
onnistumaan!
- Merkitse ylös henkilöiden nimet sekä tapahtuma ja paikka, jossa kuvat on otettu
- Jaa tapahtumasta kuvia ja lyhyitä tekstejä (sisältöön mitä tapahtui, missä, milloin, keitä kuvassa)
yhdistyksen Facebook-sivulla.
- Jaamme mielellämme kuvianne ja tekstejänne Keliakialiiton kanavissa. Lähetä kuvat ja tekstit
hanna.parviainen@keliakialiitto.fi

Keliakialiiton Facebook-sivu
- Jaa mieluusti Keliakialiiton julkaisemia julkaisuja yhdistyksen sivulla. Julkaisemme keliakiaviikkoon
liittyviä Facebook-postauksia jo ennen viikon alkua.
- Julkaisemme viikon aikana muun muassa keliaakikkojen oireista ja sairauden löytymisestä kertovia
videoita ja juttuja, mediassa julkaistuja keliakia-aiheisia uutisia ja blogipostauksia,
keskustelunaloituksia, yhdistysten Facebook-sivuillaan jakamia tapahtumia ja yhdistysten lähettämiä
kuvia ja tekstejä tapahtumista.

Ideoita keliakiayhdistyksen Facebook-sivun julkaisuihin
- Lisää halutessasi Facebook-sivulle taustakuva, jonka löydät Tietolaarista

- Kerro, mikä on keliakiaviikko – miksi sitä vietetään, mikä on tämän vuoden teema. Taustatietoja
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/keliakiaviikko/
- Voit käyttää postauksissa kuvana keliakiaviikon logoa, jonka löydät Tietolaarista
- Jaa Keliakialiiton julkaisuja
- Julkaise kuvia ja tekstejä omista tapahtumista
- Innosta seuraajia kertomaan, miten heidän keliakiansa oireili
- Lisää julkaisuihin hästägit #keliakiaviikko #oivallaoireetkesytäkeliakia.
- Tägää @Keliakialiitto, että Keliakialiiton viestintä huomaa kaikki julkaisut ja voi jakaa niitä.

Ideoita keliakiayhdistyksen Instagram-julkaisuihin
- Voit julkaista Instagramissa keliakiaviikon logon
- Voit julkaista Instagramin stooreissa kolme erilaista logokuvaa, jotka löydät Tietolaarista
- Voit julkaista kuvia ja tekstejä keliakiaviikon tapahtumistanne
- Tägää @keliakialiitto, niin jaamme stooreja ja julkaisuja
- Lisää julkaisuihin hästägit #keliakiaviikko #oivallaoireetkesytäkeliakia.

Kysy ihmeessä!
Ota yhteyttä, jos haluat lisäohjeita tai vinkkejä keliakiaviikon viestintään!
hanna.parviainen@keliakialiitto.fi
p. 03 2541 331

