
 

Viestinnän kalenteri 2021 (Liite 2)  

 

 1 

Kuukausi Tehtävät Vastuuhenkilö Kanavat Erillinen budjetti / 
huomioita 

Tammikuu     

  6.1.2021 Maakuntaviesti Sievissä johdon sihteeri ? Vaarassa peruuntua? 

18.1.2021 Maakuntahallitus maakuntajohtaja, 
hallintopäällikkö, 
suunnittelija 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

19.1.2021 Toimistopalaveri maakuntajohtaja, 
päälliköt 

sisäinen viestintä  

Helmikuu     

 Uutiskirje 1 suunnittelija, 
viestintätyöryhmä 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media)  

 

10.2.2021 MYR-sihteeristö koordinaattori nettisivut, 
hanketoimijatiedote?  

 

11.2.2021 Maakuntastrategian ja 
ohjelman valmistelun 
aloitus-
/sidosryhmäseminaari 

strategiapäällikkö peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

15.2.2021 Maakuntahallitus maakuntajohtaja, 
hallintopäällikkö, 
suunnittelija 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

16.2.2021 Toimistopalaveri maakuntajohtaja, 
päälliköt 

sisäinen viestintä  

Maaliskuu     

 MAKO-työryhmien 
kokoukset 

strategiapäällikkö, 
suunnittelija 

  

10.3.2021 MYR-sihteeristö koordinaattori nettisivut, 
hanketoimijatiedote?  
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22.3.2021 Maakuntahallitus maakuntajohtaja, 
hallintopäällikkö, 
suunnittelija 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

23.3.2021 Toimistopalaveri maakuntajohtaja, 
päälliköt 

sisäinen viestintä  

24.3.2021 MYR ? ?  

Huhtikuu     

19.4.2021 Maakuntahallitus maakuntajohtaja, 
hallintopäällikkö, 
suunnittelija 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

20.4.2021 Toimistopalaveri maakuntajohtaja, 
päälliköt 

sisäinen viestintä  

21.4.2021 MYR-sihteeristö koordinaattori nettisivut, 
hanketoimijatiedote?  

 

29.4.2021 Maakuntavaltuusto ? peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

Toukokuu     

 MAKO-
valmisteluvaiheesta 
tiedottaminen 

strategiapäällikkö peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

 Viestintästrategialuonnos 
valmiiksi 

suunnittelija sisäiset kanavat  

17.5.2021  Maakuntahallitus maakuntajohtaja, 
hallintopäällikkö, 
suunnittelija 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

18.5.2021 Toimistopalaveri maakuntajohtaja, 
päälliköt 

sisäinen viestintä  

26.5.2021 MYR-sihteeristö koordinaattori nettisivut, 
hanketoimijatiedote?  

 

Kesäkuu     
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 Uutiskirje 2 suunnittelija, 
viestintätyöryhmä 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media)  

 

9.6.2021 MYR ? ?  

14.6.2021 Maakuntahallitus maakuntajohtaja, 
hallintopäällikkö, 
suunnittelija 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

15.6.2021 Toimistopalaveri maakuntajohtaja, 
päälliköt 

sisäinen viestintä  

Heinäkuu     

 Poissaoloviestit ja 
päivystystiedot 

   

Elokuu     

TBC Luottamushenkilöjohdon 
koulutustilaisuus 

? ?   

23.8.2021 Maakuntahallitus maakuntajohtaja, 
hallintopäällikkö, 
suunnittelija 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

24.8.2021 Toimistopalaveri maakuntajohtaja, 
päälliköt 

sisäinen viestintä  

Syyskuu     

 Uutiskirje 3  suunnittelija, 
viestintätyöryhmä 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

 MAKO virallinen 
lausuntokierros alkaa 

? ?  

1.9.2021 Järjestöjen pyöreä pöytä kv-päällikkö ?   

20.9.2021 Maakuntahallitus maakuntajohtaja, 
hallintopäällikkö, 
suunnittelija 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 
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21.9.2021 Toimistopalaveri maakuntajohtaja, 
päälliköt 

sisäinen viestintä  

29.9.2021 MYR-sihteeristö koordinaattori nettisivut, 
hanketoimijatiedote?  

 

Lokakuu     

 MAKO virallinen 
lausuntokierros alkaa 
  

? ?  

13.10.2021 MYR ? ?  

18.10.2021 Maakuntahallitus maakuntajohtaja, 
hallintopäällikkö, 
suunnittelija 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

19.10.2021 Toimistopalaveri maakuntajohtaja, 
päälliköt 

sisäinen viestintä  

27.10.2021 MYR-sihteeristö koordinaattori nettisivut, 
hanketoimijatiedote?  

 

Marraskuu     

 MAKO 

hyväksyntäprosessi  

?  ?   

15.11.2021 Maakuntahallitus maakuntajohtaja, 
hallintopäällikkö, 
suunnittelija 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

16.11.2021 Toimistopalaveri maakuntajohtaja, 
päälliköt 

sisäinen viestintä  

24.11.2021 MYR-sihteeristö koordinaattori nettisivut, 
hanketoimijatiedote?  

 

25.11.2021 Maakuntavaltuusto ? peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

Joulukuu     
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 Uutiskirje 4 suunnittelija, 
viestintätyöryhmä 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

  8.12.2021 MYR ? ?  

13.12.2021 Maakuntahallitus maakuntajohtaja, 
hallintopäällikkö, 
suunnittelija 

peruskanavat (tiedote, 
nettisivut, sosiaalinen 
media) 

 

14.12.2021 Toimistopalaveri maakuntajohtaja, 
päälliköt 

sisäinen viestintä  


