
Hei Maailman MS-päivän tapahtumavastaavat! 
 
Maailman MS-päivään ke 30.5. on enää puolitoista viikkoa. Nyt on aika tehdä viime hetken valmisteluja ja 
jatkaa kertomista omasta tapahtumasta! Julisteet, flyerit, huulirasvat ja KISS-paidat on toimitettu niitä 
tilanneille. Neuroliiton päässä olemme tänään lähettäneet myös Ipadit matkaan, ja viimeistelleet MS-
päivän tiedotustoimenpiteitä.  
 
Tässä kirjeessä tärkeää tietoa seuraavista asioista: 

1. Ipadit lähteneet tänään – mukana MS-päivän liivejä 
2. Videon julkaisu Neuroliiton kanavissa 23.5. – näin hyödynnät videota tapahtumassasi  
3. MS-päivän näkyvyys Ylellä ja eri medioissa 
4. Paikallinen tiedotepohja yhdistysten käyttöön – vinkkaa tapahtumastasi viim. 25.5. 
5. Hyödynnä ilmoitustaulut ja some – Jatka oman tapahtumasi markkinointia ja kerro kampanjasta 
6. MS-päivän materiaalit yhdistysaktiivin työkalupakissa ja yhteyshenkilö pulmatilanteita varten 

 
Kirjeessä on paljon asiaa, joten luethan sen huolella. Tämä viesti on lähetetty tapahtumavastaavien lisäksi 
myös yhdistysten puheenjohtajille sekä sihteereille.  
 
************************************************ 
 

1. Ipadit lähetetty – mukana MS-päivän liivejä 
- Ipadit on lähetetty tilauksessa annettuun postitusosoitteeseen 
- Jokaiselle järjestäjälle on luotu valmiiksi Apple-tunnukset sekä koodi, joilla laitteeseen 

kirjaudutaan. Tunnukset löytyvät lähetyksestä. Näitte voitte muuttaa halutessanne 
myöhemmin itse. 

- Video on tallennettu laitteelle valmiiksi. Löydät sen laitteen kuvakirjastosta. Video lähtee 
pyörimään, kun klikkaat tiedostoa. Ohjeet kuvina yhdistysaktiivin työkalupakissa täällä (sivusto 
vaatii kirjautumisen). 

- Videon esittämiseen ei tarvita nettiyhteyttä. 
- Muista ladata laitteen akku täyteen ennen tapahtumaa. Laturi löytyy lähetyksestä. 
- Ipadit jäävät yhdistysten omistukseen ja käyttöön. Jatkossa laitteen käytöstä ja ylläpidosta 

vastaavat yhdistykset itse. 
- Lähetykseen on pakattu mukaan myös MS-päivän aiempien vuosien kampanjaliivejä, joita voi 

halutessaan käyttää KISS-paitojen lisäksi. 
 

2. Videon julkaisu Neuroliiton kanavissa 23.5. – näin hyödynnät videota  
- Kampanjavideo julkaistaan Neuroliiton some-kanavissa viikkoa ennen MS-päivää eli 23.5. 

Muistathan jakaa videota myös omissa kanavissasi! 
- Videon kesto on noin 1 minuutti. 
- Videolla on hyödynnetty ”My dream is alive” -videon materiaaleja, joita on ollut tekemässä 

joukko pohjoismaisia MS-tautia sairastavia nuoria. Videolla kaksi MS-tautia sairastavaa kertoo 
omista oireistaan ja ajatuksistaan. 

- Videon avulla on helppo lähestyä tapahtumassa ohikulkevia ihmisiä 
o Minuutti on lähes jokaisella aikaa pysähtyä. 
o Anna katsomisen vastineeksi KISS-huulirasva: näin houkuttelemme mahdollisimman 

monen videon ääreen. 
o Videon herättämät ajatukset ovat luonteva tapa jatkaa keskustelua MS-taudista ja sen 

haasteista: näin levitämme yleistä tietoutta sairaudesta. Samalla voit halutessasi kertoa 
Kiss Goodbye to MS -kampanjasta. 

- Videon esittämiseen ei tarvita internet-yhteyttä. Huolehdithan kuitenkin siitä, että akkuvirtaa 
on riittävästi – lataa siis laitteesi täyteen ennen tapahtumaa! 

https://neuroliitto.fi/yhdistykset/tyokalupakki/testit-ja-kyselyt/mspaiva2018/


3. MS-päivän näkyvyys Ylellä ja eri medioissa 
- MS-päivän kampanjavideo pyörii Ylellä viikolla 22. 
- MS-päivän paikallistapahtumat saavat näkyvyyttä 19 sanomalehden verkkosivuston 

paraatimainospaikalla viikon 22 alussa. 
- Neuroliiton valtakunnallinen MS-päivän tiedote lähetetään radioille, tv-kanaville ja 

sanomalehdille 23.5. ja muistutuksena 30.5. 
- Kontaktoimme valtakunnallisten medioiden edustajia myös suoraan. 
- Sosiaalisen median kanavamme ovat virittäytyneet MS-päivään jo toukokuun alusta lähtien – 

julkaisemme jatkuvasti uutta, ja kerromme päivästä myös nettisivuillamme. 
- Omaan sosiaalisen median profiilikuvaan voi taas liittää Kiss-pusuhuulet tuen merkiksi – täältä 

löydät ohjeet 
 

4. Paikallinen tiedotepohja yhdistysten käyttöön – vinkkaa tapahtumastasi 
viim. 25.5. 
- Valtakunnallista tiedottamista MS-päivästä hoitaa Neuroliitto. 
- Omasta tapahtumasta yhdistyksen kannattaa kuitenkin vinkata erikseen oman alueen 

paikalliselle medialle. 
- Yhdistysaktiivin työkalupakista löytyy paikallinen tiedotepohja, jonka avulla toimitusta voi 

lähestyä oman tapahtuman kanssa. 
- Pohjasta löytyy ohjeet omien tietojen täydentämiseksi. 
- Tiedotepohja on käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi 
- Tiedotteen voi lähettää oman alueen mediaan sähköpostilla. Juttuvinkeille ja tiedotteille 

tarkoitetun sähköpostiosoitteen löydät mediasi nettisivuilta, yleensä kohdasta ”toimituksen 
yhteystiedot” tms. 

- Voit myös soittaa suoraan aluemediasi uutispäällikölle tai toimittajalle. 
- Ota yhteyttä toimitukseen viimeistään perjantaina 25.5. Jos alueesi lehti ilmestyy joka 

arkipäivä, tieto tapahtumastasi ehtii myös MS-päivän viikolla maanantaina.  
 

5. Hyödynnä ilmoitustaulut ja some – kerro tapahtumastasi  
- Jos et ole vielä ehtinyt markkinoida tapahtumaa, aloita se viimeistään nyt! 
- Hyödynnä muokattava mainospohja 

o Voit muokata pohjaan tietokoneella oman tapahtumasi tiedot (kaikki dokumentin rivit 
ovat muokattavissa). 

o Voit myös tulostaa pohjan ja kirjoittaa tapahtumasi tiedot siihen käsin. 
o Mainoksen voit laittaa omien tilojen ohella esimerkiksi kauppojen, apteekkien tai 

vaikkapa kirjaston ilmoitustaululle, mutta muistathan kysyä luvan ilmoituksen 
kiinnittämiseen. 

o Pohja löytyy myös Yhdistysaktiivin työkalupakista Neuroliiton nettisivuilta (sivusto 
vaatii kirjautumisen). 

- Kerro tapahtumastasi yhdistyksesi nettisivuilla 
- Kerro tapahtumasta sosiaalisessa mediassa 

o Voit kutsua ihmisiä paikalle tapahtumaasi kertomalla siitä hyvissä ajoin myös 
sosiaalisen median kanavissa, kehota samalla seuraajiasi jakamaan tietoa eteenpäin. 

o Kun kirjoitat/julkaiset jotain tapahtumastasi, toivomme sinun liittävän päivitykseesi 
MS-päivän viralliset tunnisteet: #voitetaanMSyhdessä #kissgoodbyetomsfinland. 

o Hyödynnä yhdistysaktiivin työkalupakista löytyvä sosiaalisen median valmis kuvapaketti 
MS-päivää varten (kansikuvat Facebook-sivulle ja -tapahtumalle, päivityskuva 
Facebook/Instagram). 

- Hyödynnä Neuroliiton nettisivuilla olevaa tietoa, ja jaa sivulinkkiä omissa kanavissasi 
o Yleistä tietoa MS-päivästä löydät Neuroliiton nettisivulta täältä 
o Kaikki paikallisyhdistysten järjestämät MS-päivän tapahtumat löydät täältä.  
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6. MS-päivän materiaalit Yhdistysaktiivin työkalupakissa ja yhteyshenkilö 
pulmatilanteisiin 
- Yhdistysaktiivin työkalupakista löydät päivitetyt tiedot, ohjeet ja materiaalit MS-päivää varten  
- Materiaalipankista löydät oman sivun MS-päivän 2018 materiaaleille (Yhdistysaktiivin 

työkalupakki / Materiaalipankki/ MS-päivän 2018 materiaalit): 
o Muokattava pdf-tiedosto oman tapahtuman markkinointia varten 
o Kuvakoonti MS-päivän materiaaleista 
o MS-päivää varten yhdistysten käyttöön Facebook-kansikuva ja Facebook-

tapahtumakuva 
o MS-päivän kampanjakuva käytettäväksi sosiaalisen median päivityksissä (omat versiot 

Facebook ja Instagram) 
o Paikallinen tiedotepohja (suomi, ruotsi) 
o Lähetetyt järjestäjäkirjeet pdf-tiedostoina (1., 2. ja 3. järjestäjäkirje) 

- Jos kuitenkin kohtaat pulman, jossa tarvitset apuamme, ota yhteyttä Neuroliiton tiedottajaan 
Reetta Taposeen, reetta.taponen@neuroliitto.fi 

 
Suuri kiitos jo etukäteen kaikille, jotka annatte arvokasta aikaanne ja tukea tärkeälle asialle!  
Viime hetken vinkkejä ja muistutuksia vielä meiltä luvassa maanantaina 28.5.  
 
Helteisin terveisin Maskusta, 
Reetta, Mari & muu Neuroliiton viestintätiimi 
 
********************************* 
Neuroliitto ry 
Vaihemäentie 10, 21250 Masku 
www.neuroliitto.fi 
www.facebook.com/neuroliitto 
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