


Tässä oppaassa määritetään Turun KY:n eri 
viestintäkanavien käytöstä, hallinnasta ja tar-
koituksista. Viestintäopas määrittää, kuka on 
vastuussa eri viestintäkanavien sisällöstä ja 
valvonnasta. Viestintäoppaasta löytää myös 

graafisen ohjeistuksen. 
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• Turun KY:n viestinnän tulee olla avointa ja tarkoituksen-
mukaista.  

• Turun KY:n viestinnän tarkoituksena ei tule olla louk-
kaavaa tai yleisten hyvien tapojen vastaista.  

• Turun KY:n viestintäkanavissa ei saa mainostaa Turun 
KY:n eikä sen toimijaryhmärekisterin ulkopuolisten ta-
hojen tapahtumia, jotka ovat päällekkäin Turun KY:n 
merkittävän tapahtuman kanssa.  

• Viestintää aikataulutetaan varauskalenterin avulla.

• Yritysyhteistyö Turun KY:n toimijat eivät saa mainos-
taa tai mainita Turun KY:n omistamien yritysten kil-
pailijoita viestinnässään. Mikäli toimijaryhmä mainos-
taa Turun KY:n yritysten kilpailijaa, ei yhteyttä Turun 
KY:hyn tule mainita.



• Turun KY:n viestintäkanavia saavat käyttää Turun KY:n 
hallitus, työntekijät, luottamushenkilöt, jaostot, projek-
tit, toimijaryhmät, Turun KY:n omistamat yritykset sekä 
muut toimijat viestintävastaavan, toiminnanjohtajan 
tai hallituksen harkinnan mukaan.

• Turun KY:n viestintäkanavia ovat:  

• Sähköpostilistat 
• Yhdistyksen nettisivut
• Sosiaalisen median kanavissa olevat ryhmät/sivut   
• Yhdistyksen lehti KYliste 
• Muu graafinen materiaali.



• Yhdistyksen virallinen nimi on  
Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry.  
 

• Muita käytettäviä muotoja ovat:  

• Turun KY
• TuKY
• TuKY ry
• Turun kauppatieteiden ylioppilaat
• Epävirallinen englanninkielinen nimi on The Associa-

tion of Economics Students in Turku. 
• Turun KY:n viestinnässä käytetään vakiintuneita  

taivutusmuotoja, jotka ovat Turun KY:n ja TuKYn.

• Turun KY:n tunnus muodostuu Merkuriuksen sauvasta 
sekä Turun vaakunan A-kirjaimesta. Tunnuksen yhtey-
dessä käytetään yhdistyksen lyhennettä, ellei toisin 
ole määritelty. 

• Tunnuksesta on mahdollista käyttää kullankeltaisen 
värin lisäksi myös valkoista ja mustaa versiota.

• Linkki logoon: https://drive.google.com/file/d/1_
uwkQJkvuVj27OZS8i6V0jpv1wfSY1Ti/view?usp=shar-
ing



• Sähköposti
• Verdana 
• Koko: 10 

• Diaesitys  
Otsikot: 

• Raleway 
• Koko 36/60  

Leipäteksti:
• Open Sans
• Koko 24

Sininen 
 
C  100% R  0 
M    75% G 58 
Y    15% B     109 
K    30%

Kullankeltainen 
 
C   0%  R  228 
M    10% G 196 
Y    100% B     0 
K    15%

• Turun KY:n viralliset värit ovat: 



• Turun KY:n virallinen diaesityspohja: 

• https://docs.google.com/presentation/d/1x41hgFZC-
CRqBhouxkapV2ndqxkBixAn9uWWc-86z4jE/edit?us-
p=sharing

• Jokainen toimija on vastuussa sähköpostilistojen 
ylläpitäjien päivittämisestä. Sähköpostilistoje ylläpitä-
jillä on velvollisuus tarkistaa, että viestintä on ohjeiden 
mukaista. 

• KY-Aktiivi 

• KY-Aktiivi on koko yhdistyksen kattava sähköpostilis-
ta, jonne julkaistaan ainoastaan viestit, jotka kosketta-
vat suurinta osaa jäsenistöstä. 

• Yhtä tapahtumaa koskien maksimissaan yksi viesti
• Maksimikoko viestille 250kt.
• Viestissä käytetään fonttia Verdana, koossa 10.
• Viimeistellyssä viestissä on tekstiin sidottu kuva, joka 

on 600 px leveä.



• Sähköpostin allekirjoituksen muotoilu: 

• Verdana, koko 7
• Oma nimi sekä Turun KY lihavoituna.

• Nettisivujen sisällöllinen vastuu on yhdistyksen osal-
ta hallituksella ja toimihenkilöillä, teknisestä puolesta 
vastaa erikseen nimetty webmaster. Turun KY:n toimijat 
vastaavat omasta sisällöstään, jota he voivat päivittää 
nettisivuille omilla tunnuksillaan.   
Tapahtumakalenteri kategoriat 

• Tapahtumat merkitään tapahtumakalenteriin, jolloi ne 
näkyvät myös viikkotiedote KYräilijässä. Tapahtuman 
lisäämisen yhteydessä merkitään myös tapahtuman 
kategoria.  
Artikkelit 

• Artikkeleita voidaan käyttää uutisten, blogien ja rekryto-
intien jakamiseen.

• Artikkelin julkaisussa merkitään sopiva kategoria.
• Rekrytointi-ilmoitusten yhteydessä ilmoitus liitetään 

myös TuKY Hakee sivulle.


