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Tiedottaminen

näillä nettisivuilla aloitettiin melko tarkalleen vuosi sitten.
Paperiliiton sivupohjia apuna käyttäen ovat osaston asiat olleet siitä lähtien
jokaisen luettavissa.
Etsimättäkin löytyy asioita, joiden tekeminen olisi voinut olla myös toisenlaista, mutta näin nyt kuitenkin edettiin. Tehtyä ei saa tekemättömäksi.
Valmiiseen, pääkäyttäjän kehyksillä varustettuun formaattiin turvautuminen
ei ollut välttämättä paras mahdollinen valinta. Helpoin tavallaan kuitenkin.
Helpon tavan haittapuolista saa myöskin hieman kärsiä. Yhtä lailla käyttäjä
kuin tiedon tuottajakin.
Pendelöinti puolivahingossa osaston ja liiton sivujen välillä suututti sunnuntaisurfaajaa. Haitta on onneksi nyt pois päiväjärjestyksestä.
Vanha sanonta kuuluu: Tikulla silti silmään sitä, joka vanhoja muistelee!
 

Tiedon jakaminen verkon välityksellä

ei ole mitään haihattelua, saati itse-

tarkoitus.
Edut vaan ovat sen verran ylivertaiset, ettei mahdollisuutta kannata käyttämättä jättää. Perinteitä kunnioittavalle merkki tiedottajan varmasta aktiivisuudesta saattaisi olla kaverin näkeminen juoksentelemassa nastalaatikko
rintataskussaan A-nelosia ilmoitustauluille napomassa. Miksi ihmeessä?
Tietoa tänä päivänä on tarjolla runsaasti. Jonnin joutavaa juttua pursuaa
joka tuutista. Aina ei tahdo erottaa, mikä on totta, mikä ei.
Verkkomedialla on siis yllätys, yllätys huonojakin puolia! Suurimpia niistä
tuo asioiden mieletön tulva. Toden ja toisarvoisen tiedon sekamelska.
Savolaistaidoista saattaisi olla apua, kun seasta totuuksia seuloo.
Ammattiosastossa tiedottaminen perustuu laadittuihin pelisääntöihin.
Tiedotetaan siitä, mistä on sovittu. Toimikunnassa tehdyistä päätöksistä
luottamusmiesten antamista tiedotustehtävistä, kampanjoista, jäsenpalveluista jne.
Jotta verkkoviestinnän työkalusta, netistä, ei kuitenkaan tulisi pelkkä
ilmoitustaulu, löytyy sivuilta myös kaikenlaista muutakin oheismateriaalia,
liittyen esimerkiksi vapaa-aikaan ja harrastuksiin.

Lomamuistot talteen -teemalla esimerkiksi halutaan jäsenistöä tänä
kesänä mukaan tekemään mielenkiintoista osaa sivustossa.
Kaiken ei aina tarvitse olla kaikkia kiinnostavaa. Mahdollisuus kuitenkin
saa olla olemassa. Tarkoitus on tarjota jutun juurta mahdollisimman monelle, ja tuoda se purtavaksi kiinnostavalla tavalla.
Mielenkiinnon herättäminen ja vuoropuheluun pääsy jäsenistön kanssa on
melkoinen haaste. Palautteen antamisella on tässä hyvin tärkeä tehtävä.
 

Toinen vanha sanonta: Tieto ei kulje, pitää

sekin valitettavasti paikkansa.
Kysymykseen ei tältäkään istumalta selkeän yksiselitteistä vastausta löydy.
Tiedon tarjonnasta, vai pitäisikö sanoa puutteesta asian en uskoisi johtuvan. Pelivälineitä kun on jaossa sen verran, että niiden turvin viestin perille
menon luulisi olevan aika tavalla valmista pässin lihaa !
Tieto kulkee, mutta miksi se ei sitten tavoita? Eivätkö odotusarvot osukaan
kohdalleen, vai onko niitä edes olemassa ?
Hyviä ja helvetin huonoja uutisia on helppo levitellä. Väliin jäävien perusjuttujen sisältämän viestin perille toimittaminen voi viedä viestinviejältä
mehut. Se tieto kun tavoittaa, mikä kiinnostaa!
 

Niin tai näin,

meidän tulee varmistaa, että tiedon saanti vastakin olisi
turvattua ja käytettävissä oikeaan aikaan, varmana ja luotettavana.
Täsmätietoa tärkeistä asioista välitetään ilmoitustauluilla, KaukasNetissä,
osaston kotisivuilla, sähköpostitse ja tarvittaessa myös matkapuhelimen
välityksellä. Säännöllisesti päivitettyä tietoa löytyy näiltä kotisivuilta.
Toimikunta järjestää lisäksi tilaisuuksia, kun asiat niin vaativat. Sieltä saatavan tiedon turvin voi varmasti välttää huhumyllyissä pyörimisen.
Tietoa siis joko saa tai sitä on mahdollisuus itse hakea. Verkosta asiat
löydät mihin vuorokauden aikaan tahansa, niin työssä kuin kotonakin!
Kannattaa katsella !
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