Tervehdys Tykkää turkulaisesta! -kampanjasta!
Tässä ensimmäisessä kuukausiviestissä haluamme kertoa, miten juuri Sinä voit osallistua
kampanjaan! Kuten huomaat, ei uutiskirjeemmekään ole vielä ilmeeltään valmis, mutta
tärkeintähän on itse asia eli yksinäisyyden vähentäminen Turusta yhdessä!

Teitkö jo hyvän teon tai annoitko lupauksesi? Kerro siitä myös muille
Jotta saamme innostettua mahdollisimman monia mukaan kampanjaan, tarvitsemme positiivista
näkyvyyttä monin eri tavoin - ja juuri siinä Sinulla on tärkeä rooli esimerkin näyttäjänä. Nyt ei siis
ole syytä olla vaatimaton, vaan päinvastoin: Kertomalla, miten itse olet jo osallistunut tai
osallistumassa yksinäisyyden vähentämiseen Turusta voit samalla haastaa tuttujasi, työ- tai
opiskelukavereitasi tai naapureitasi mukaan.
Muistathan siis käyttää somekanavissa kampanjan hastageja, jotta osaamme poimia tekosi ja
lupauksesi kampanjan somekanaviin: #tykkääturkulaisesta #gillaåbobor #likeusinturku
Ja kampanjan somekanavathan löydät siis Instagramista, Facebookista ja Twitteristä eli pistäthän
ne myös seurantaan.
Jos haluat hyödyntää julkaisuissasi esimerkiksi valmiita somepohjia, kampanjan valokuvia tai
vaikkapa lisätä Facebook-profiilikuvaasi kampanjakehykset niin ne löydät käyttöösi
nettisivuiltamme tykkaaturkulaisesta.fi. Tuo kaikille yhteinen materiaali päivittyy koko ajan eli
kannattaa käydä tarkistamassa valikoimaa säännöllisesti.

Hyödynnä yhteistä mediatiedotetta
Kokoamme kuukausittain yhteisen mediatiedotteen, johon voit vinkata omista lupauksistasi tai
vaikkapa tulevista tapahtumistasi kampanjaan liittyen. Mediatiedote lähetetään aina kuukauden
10. päivänä eli ns. Lähdepäivänä. Lisäksi tiedot lähetetään kaikille postituslistan jäsenille eli
viestisi tavoittaa myös muut mukaan jo ilmoittautuneet innostuneet henkilöt ja organisaatiot.
Laita tekstiin myös kohta ”Lisätietoja puh. XXXXX”. Tämän ilmoittamasi puhelinnumeron
laitamme mediatiedotteeseen ja uutiskirjeeseen, jotta mahdolliset yhteydenotot ohjautuvat

suoraan oikealle henkilölle. Ja tarvittaessa kysymme myös itse tarkempia tietoja mediatiedotetta
varten tästä numerosta.
Ensimmäiseen mediatiedotteeseen tulevat ehdotukset ja tekstit tulee toimittaa viimeistään 7.12.
klo 9 mennessä osoitteeseen info@tykkaaturkulaisesta.fi. Muokkaamme lähettämistänne
teksteistä yhteisen mediatiedotteen, joten tekstisi saattaa muuttua jonkin verran.

Vinkkaa kaverillesi postituslistasta
Varmista, että myös tuttusi pysyvät jatkossa ajan tasalla kampanjasta. Postituslistalla liittyminen
onnistuu helposti kampanjan nettisivujen kautta tai suoraan tästä linkistä.

Turun tuomiokirkossa keskusteluapua ja perheneuvontaa joka kuukauden 10. päivä
Kampanjaan liittyen Turun ja Kaarinan seurakuntien papit ja diakoniatyöntekijät tarjoavat
mahdollisuutta keskusteluun, sielunhoitoon tai rippiin Turun tuomiokirkossa joka kuukauden 10.
päivä klo 17-19. Paikalla on myös seurakuntien perheneuvojia ja voit tulla puolisosi kanssa tai
yksin kirkolle keskustelemaan perheneuvojan kanssa ilman ajanvarausta. Keskustelut ovat
luottamuksellisia ja ne käydään niin, että ulkopuoliset eivät pääse kuulemaan keskusteluja.

Onko mielessäsi idea, jota haluaisit lähteä toteuttamaan yhdessä muiden kanssa?
Onpa ideasi pieni tai suuri, ole rohkeasti yhteydessä niin pohditaan yhdessä, miten voisimme sitä
viedä eteenpäin! info@tykkaaturkulaisesta.fi

