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1. Mitä viestintä on?
-

Sanomien siirtämistä ja merkitysten tuottamista.
Olennaista ei ole vain tiedon tai informaation välittäminen vaan yhteisen
ymmärryksen tuottaminen.

2. Miten saan viestin perille?
-

Viestinnästä 90 prosenttia on asennetta.
Mieti, mitä asiaa sinulla on, mitä haluat kertoa ja kenelle.
Suhtaudu viestintään myönteisesti.
Ole läsnä, tässä juuri nyt.
Kuuntele ja keskustele.

3. Viesti ja kerro – älä esiinny
-

Ole aidosti innostunut asiastasi. Innostuksella on taipumus tarttua.
Kulje asia edellä.
Ole läsnä.
Älä pelkää keskustelua.
Toiston voima. Ihmisten asenteet muuttuvat hitaasti, asenteisiin
vaikuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Asiat eivät muutu hetkessä.

4. Sisäinen viestintä on kaiken perusta
-

-

Jokaisen täytyy tietää mitä ja miksi. Varmista, että hankkeen työntekijät ja
hankkeen ohjausryhmä sekä pienissä organisaatioissa myös yhdistyksen
hallitus / organisaation johtoryhmä tuntevat hankkeen ja sen tarkoituksen
perin pohjin.
Varmista, että hankkeen kirjanpitäjä on ajan tasalla ja tuntee hankkeen
sisällön.
Isoissa organisaatioissa on tärkeää, että hankevetäjän esimies /
esimiehet ja organisaation johtoryhmä tuntisivat hankkeen sisällön
ainakin pääpiirteittäin.
Muista toiston voima.
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-

Kehukaa itseänne ja omia saavutuksianne. Jos ette itse nosta
onnistumisia esille, ei sitä tee kukaan muukaan. Luottakaa itseenne ja
omaan tekemiseenne, niin muutkin luottavat.
Ota ongelma esille ennen kuin muut tekevät sen. Jos esimerkiksi
projektin kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu, sano se reilusti. Tuo samalla
esille, mitä on saavutettu ja opittu, onko ehkä saavutettu myös jotain
sellaista, mikä ei kuulunut alkuperäisiin tavoitteisiin. Kerro, kuinka
edetään jatkossa.

5. Asiat ovat kuinka ne koetaan
-

Asioihin suhtaudutaan tunne edellä.
Tunne menee järjen edelle. Mielikuvia voidaan käyttää tehokkaasti
hyväksi markkinoinnissa ja viestinnässä. Esim. kuvien voima.

6. Tuensaajan viestintäohjeet
-

Ohjeet löytyvät osoitteesta maaseutu.fi
Ohjeet rahoittajan tunnusten käyttämisestä, julisteet ja kyltit.
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7. Tuensaajan viestinnän työkalupakki
-

Valmiita pohjia mm. tiedotteisiin, lehti-ilmoituksiin, käyntikortteihin, Roll up
–mainoksiin, verkkobannereihin.
Osa pohjista on Word- ja Power Point –ohjelmilla muokattavissa, osa
vaatii ammattilaisten taitto-ohjelmia, joita on käytössä lehtien
ilmoitusosastoilla sekä mainostoimistoissa. Jos haluat käyttää lehtiilmoituksessa valmista pohjaa, voit neuvotella esim. lehden
ilmoitusmyyjän kanssa, voiko hän valmistaa ilmoituksen valmista pohjaa
hyödyntäen.

8. Tunnusten käyttäminen
-

Tiedotusmateriaalissa, kuten hankkeesta
maksetulla nettisivustolla, lehtiilmoituksissa, esitteissä, PR-materiaalissa, tulee käyttää EU-lippua ja
maaseuturahaston tunnuslausetta ”Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.”

-

Jos lauseelle ei ole tilaa, käytetään EU-lippulogoa, jonka alla
lukee lyhenne ”maaseuturahasto”

-

Jos hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmän kautta, tulee
materiaalissa käyttää lisäksi EU:n Leader-logoa.

-

EU-lippu on keskeisin elementti, se ei saa olla pienempi kuin muut logot.
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-

Painokelpoiset logot eri
kieliversioina (mm.
kansainvälisiin materiaaleihin)
löytyvät maaseutu.fi-sivuston
kuvapankista (Kuvapankki –
Kuvat – Logot ja lomakepohjat)

9. Verkkosivusto
-

Jos hankkeella on verkkosivusto, tee sivuille lyhyt kuvaus hankkeesta
(tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus).
Muista logot.

10. Julisteet ja kyltit
-

-

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 10 000 euroa, sijoita EU-tuesta
kertova A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle. Julisteen otsikkokenttään
kirjoitetaan hankkeen nimi. Kirjoita leipätekstin paikalle, kuka hanketta
toteuttaa, mitä hankkeessa tehdään sekä se, että hanke on toteutettu
EU:n maaseuturahaston tuella. Lisänä voi käyttää kuvaa. Tulosta juliste
itse maaseutu.fi-sivustolta, linkki:
https://www.maaseutu.fi/fi/hakijalle/viestinnantyokalupakki/Sivut/default.aspx
Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, tilaa ELYkeskuksesta tai Leader-ryhmästä tiedotuskyltti rakennuskohteeseen
hankkeen toteuttamisen ajaksi.
Jos investoinnin julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa, tilaa
ELY- keskuksesta tai Leader-ryhmästä kyltti ja kiinnitä se pysyvästi
rakennuskohteeseen. Kyltin tulee olla paikallaan viisi vuotta viimeisen
maksun saamisesta.
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11. Mediaviestintä – näin ylität
uutiskynnyksen
-

-

Mieti uusi, sinua kiinnostava näkökulma.
Mieti, mikä mahtaisi kiinnostaa yleisesti.
Kuvittele ihannejuttu ja pyri siihen.
Kerää hyviä ilmaisuja ja esimerkkejä.
Yksinkertaista ja karsi. Vältä monimutkaisia lauserakenteita ja
kapulakieltä.
Valmistaudu hyvin toimittajien yhteydenottoja ja haastatteluja varten. Ole
tarkkana, että annat oikeaa tietoa. Virheitä on ikävää ja työlästä korjata
jälkikäteen.
Huumoria kannattaa käyttää taiten. Virallisissa yhteyksissä ja esim.
lehdistötiedotteissa kannattaa yleisesti ottaen pitäytyä asialinjalla.
Somessa ja muissa epämuodollisissa välineissä voi olla rennompi ote.
Valitse tyyli tilanteen ja välineen mukaan.
On paljon viestijän persoonasta kiinni, miten asian esittää. Löydä oma,
luonteva tyylisi viestiä ja esiintyä.
Älä loukkaannu, jos lähettämäsi lehdistötiedote on muuttanut toimittajan
käsittelyssä täysin muotoaan. Toimittajat ovat rutinoituneet
muokkaamaan tekstejä lehtijutuiksi ja löytävät uutiseen kärjen aiheesta
kuin aiheesta. Joskus ammattilaisillekin sattuu vahinkoja. Jos juttuun on
eksynyt väärää tietoa, siitä kannattaa ilmoittaa jutun julkaisseelle
toimittajalle ja pyytää oikaisua.

12. Nettisivut ja some
-

Olen itse oma mediani.
Kuuntele ja keskustele, pyri vuoropuheluun.
Käytä selkeää kieltä.
Käytä mielikuvia ja valokuvia tietoisesti ja totuudenmukaisesti.
Etsi hyviä esimerkkejä, jaa niitä ja tee niistä omannäköisiä.
Muista päivittää ja huolehdi, että yhteystiedot löytyvät helposti. Mikään ei
ole raivostuttavampaa kuin nettisivut, joissa on vanhaa tietoa, eikä
yhteystietoja löydy mistään.
Jos luot esim. Twitter-tilin, muista myös käyttää sitä. Jos haluat paljon
seuraajia, käy tykkäämässä, keskustele ja vuorovaikuta.
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-

Jakakaa sivujen ja somen päivityksestä vastuuta hankehenkilöstön
kesken. Kun on useampi päivittäjä, sisältöön tulee vaihtelevuutta, mikä
lisää kiinnostavuutta.
Hyvä ja puhutteleva kuva toimii sekä hanke-esitteessä, somessa että
netissä.

Mediapalveluita
Flickr – Kuvien jakelupalvelu, voi käyttää kuvapankkina. Myös isojen
kuvatiedostojen tallentaminen ja jakaminen onnistuvat Flickrissä.
Pinterest – Kuvien ja linkkien jakelu- ja kuratointipalvelu. Palvelussa voit
järjestellä netistä löytyviä kuvia aihepiireittäin, esim. muoti, sisustus, luonto.
Kuvaa klikkaamalla päädyt nettisivustolle, josta kuva on alun perin.
SlideShare – Powerpoint -sivujen ja esitysten jakelupalvelu.
Prezi – Palvelu uudenlaisten esitysten luomiseen ja jakeluun
YouTube – Videoiden jakelupalvelu
Bambuser – Videoiden jakelualusta, suorat nettivideolähetykset
Instagram – Kuvien jakelupalvelu
Snapchat – Valokuva- ja videoviestipalvelu
SoundCloud - Aänitiedostojen levitys- ja suoratoistopalvelu
Periscope - Suorat nettivideolähetykset ja kommentointi
Yhteisöjä
Facebook – Yhteisöpalvelu, jossa voit mm. julkaista kuvaa, videoita,
tekstipäivityksiä, jakaa linkkejä ja lähettää yksityisviestejä.
Google+ – Googlen perustama yhteisöpalvelu
Suomi24 – suuri suomalainen verkkoyhteisö
LinkedIn – ammattilaisille tarkoitettu verkostoitumispalvelu

13. Kuvaamisen ja julkaisun pelisäännöt
-

Kuvaaminen ja julkaiseminen ovat kaksi eri asiaa.

Mitä voi kuvata?
-

Kuvaaminen on sallittua julkisilla paikoilla.
Julkinen paikka on sellainen, johon kaikilla on vapaa pääsy. Julkisella
paikalla voit kuvata myös yksittäisiä ihmisiä.
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-

Koti ei ole julkinen paikka. Pyydä aina toisen kotona kuvaamiseen ja
kuvien julkaisuun lupa kodin omistajalta sekä henkilöiltä, jotka kuvassa
esiintyvät.

Mitä voi julkaista?
-

-

-

Oikeutesi kuvata julkisilla paikoilla perustuu sananvapauslakiin. Eettisiä
ohjeita valokuvaajille: http://www.valokuvaajaksi.fi/valokuvaajan-tyo/mitasaa-kuvata
Tiedotusvälineissä kuvan julkaiseminen perustuu hyvään lehtimiestapaan
ja journalistin ohjeisiin, joiden mukaan kuvassa olevan henkilön nimi tulee
mainita. Jos kuvassa on yli viisi ihmistä, eikä kukaan heistä nouse
etualalle, nimiä ei tarvitse kysyä.
Ohjeissa todetaan myös, että jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava.
Tämä tarkoittaa, että ketään ei tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai
halventavasti.
Hyvään tapaan kuuluu se, että kuvatessasi kerrot kuvattavalle, mihin
tarkoitukseen kuvia tullaan käyttämään ja missä niitä julkaistaan. Jos
tarkoitus on kaupallinen, tämä on syytä mainita ja pyytää kuvattavan
suostumus kuvan käyttämiseen kaupallisessa tarkoituksessa.
Journalistin eettisiin ohjeisiin on hyvä tutustua, jos julkaisee tekstejä ja
kuvia esimerkiksi netissä.
http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/journalistin-ohjeet/
Jos kuvaat videolle tai suoratoistopalvelulle esimerkiksi seminaaria tai
muuta tilaisuutta, pyydä puhujilta ja muilta esiintyjiltä ennakkoon lupa
tallenteen ja suoratoiston netissä esittämiseen, sillä esiintyjillä on
esityksiinsä tekijänoikeus (Tekijänoikeuslaki).

16. Lehti-ilmoituksen sisältö
-

Mitä, missä, milloin, kuka? Eli tapahtuman nimi ja sisältö lyhyesti ja
ytimekkäästi (tilan koosta riippuen), paikka (mielellään tarkka osoite),
päivämäärä ja kellonaika, järjestän nimi.
Jos tilaisuus rahoitetaan maaseuturahaston tuella, muista oikeanlaiset
logot (kts. kohta 8 Tunnusten käyttö). Ilman rahoittajan logoja ilmoituksen
kustannuksiin ei saa tukea.
Värikäs, kivannäköinen ilmoitus huomataan. Jos oma osaaminen ja
työvälineet eivät riitä, eikä mainostoimiston käyttäminen ole mahdollista,
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pyydä apua lehden ilmoitusosastolla. Ilmoituksen valmistaminen lehdessä
ei yleensä nosta merkittävästi ilmoituksen hintaa. Maaseutu.fi-sivuston
valmista ilmoituspohjaa voi myös hyödyntää (kts. kohta 7 Tuensaajan
viestinnän työkalupakki).

17. Hallituksen jäsen yhdistyksen viestijänä
-

-

Yhdistyksen hallituksen jäsenet kannattaa perehdyttää yhdistyksen ja
mahdollisen hankkeen viestinviejiksi.
Hallituksen edustajien on syytä olla hyvin selvillä yhdistyksen (hankkeen)
tarkoituksesta, tapahtumista, tiedotuskanavista ja
tulevaisuudensuunnitelmista.
Hallituksen jäsenet voivat mm. tehdä yhdistykselle jäsenhankintaa ja
kertoa yhdistyksestä (hankkeesta) omissa verkostoissaan sekä jakaa
yhdistyksen some-päivityksiä ja ajankohtaista tietoa omissa somekanavissaan.
Jos yhdistys kerää sponsoreita tai tekee muuta varainhankintaa
esimerkiksi hankkeen omarahoitusosuuden kartuttamiseksi, on
hallituksen jäsenten apu ja osallistuminen erityisen tärkeää. Jos
varainhankinta ja talkoot jäävät yhden-kahden ihmisen hartioille, urakka
voi osoittautua liian isoksi ja uuvuttavaksi. Talkoisiin ja varainhankintaan
kannattaa jo ajoissa etsiä riittävästi apuvoimia muun muassa yhdistyksen
rivijäsenistä. Talkoista kannattaa tehdä mukava, yhteisöllinen tapahtuma,
niin talkooporukka osallistuu toisenkin kerran.

