
Viestintä
Arvokas-seminaari 8.5.2019



Ohjelma
• Eka tunti

Asiantuntijana ja vaikuttajana somessa
toiminnanjohtaja Anne Lindfors (Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry)

• Toka tunti
Arvokasta viestintää
viestintäkoordinaattori Heidi Härmä (Suomen Setlementtiliitto ry)
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Lyhyet ajankohtaiset
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Posteri
• Ohjeet ja malli Innokylässä

(Materiaalit – Viestintämateriaalit) 
sekä tulevissa uutiskirjeissä

• Toimita sisällöt Heidille viim. 
30.8.

• Esitellään Arvokas-
seminaarissa 30.–31.10.
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Some
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Yhteiset kuvat, infograafit
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Toivomuskaivo
www.bit.ly/toivomuskaivo
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YHTEINEN
Arvokas-viestintä ja -
vaikuttamistyö
Mitä tehtäis?
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Tähän asti
• STEAn näkemys Arvokkaan tehtävästä
• Hankehakemukset
• Tapaamiset ja keskustelut

(koordinaatiohanke + hankkeet)
• Taustaorganisaatioiden tapaaminen
• Huhtikuun pähkinä: miten eriarvoisuus näyttäytyy
• Edes jotain -vastaukset

(eduskunta- ja eurovaaliehdokkaat)
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Vaikuttamisviestien ydin
Tärkeimmät käsitteet

• Eriarvoisuus
• Hyvinvointi- ja resurssivajeet
• Eriarvoistavat rakenteet ja prosessit
• Eriarvoisuuden kustannukset

• Osallisuus
• Osallisuuden ja kuulumisen tunne
• Toimintakyky ja toimijuus
• Positiivinen identiteetti
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Yhteisessä viestinnässä ja 
vaikuttamistyössä huomioitavaa

• Moninaiset tarpeet
• Moninaiset kohderyhmät
• Vaihtelevat toimintaresurssit
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Eriarvoisuuden ydinsisällöt
1. Köyhyys
2. Yksinäisyys 
3. Ulossulkeminen

(sis. kiusaaminen ja rakenteellinen ulossulkeminen)
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Vaikuttamistyön kolme pointtia
1. Tieto

Asiaa tai ilmiötä koskeva havainto, tieto tai tutkimustulos 

2. Tunne
Kokemus, tarina, laadullinen kuvaus, artikkeli 

3. Toiminta
Teko, muutosehdotus, vaihtoehto, valinta 

a) rakenteellisella tasolla
b) järjestössä tai järjestöjen toimintaedellytyksissä,
c) ihmisen henkilökohtaisella tasolla.

Kohderyhmät:
1. Päättäjät
2. Järjestöt
3. Suuri yleisö
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Työstö
1. Valitse hankkeenne kannalta olennaisin tai kiinnostavin sisältö:

a) köyhyys
b) yksinäisyys
c) ulossulkeminen
d) jokeri

2. Valitkaa kirjuri
3. Ideariihi!

• Minkä pitäisi muuttua, jotta köyhyyttä/yksinäisyyttä/ulossulkemista olisi 
vähemmän?

• Mitä me voisimme yhdessä tehdä?
Mahdollisuuksia esim. someviestintä, blogikirjoitukset, mediayhteistyö, (mainos- tai 
viestintä)kampanjat, laajempi yhteistyö , mielipidekirjoitukset, kannanotot, 
vetoomukset, adressit, kansalaisaloitteet

• Mikä olisi ydinviesti tai kampanjan nimi?
• Mikä olisi kohderyhmä? Keneen täytyy vaikuttaa?
• Missä kanavissa pitäisi näkyä?
• Missä Juuri Teidän Hankkeenne haluaa olla mukana? Missä Juuri Te olette 

parhaita?
• Ketä muita toimijoita/verkostoja tähän liittyy?
• Mitä tietoa Juuri Meidän Hankkeellamme on? Mitä tietoa pitää vielä haalia?
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