
Haloo maaseutu!
Viestintäfoorumi 30.3.2022



Päivän ohjelma

● Klo 9.00 Aamukahvit ja pop up -studiokuvaus

● Klo 9.30 Avaussanat ja Haloo maaseutu -hankkeen esittely / Janica Vilen, Haloo maaseutu

1. Vinkkejä vaikuttavaan viestintään / Janica Vilen, Haloo maaseutu

2. Verkostomaisen viestinnän mahdollisuudet / Anssi Ketonen, Suomen Kylät

3. Uusi maaseutuverkosto.fi -sivusto sidosryhmäviestinnän ja verkoston tukena / Emilia 

Nivukoski, Maaseutuverkostopalvelut

● Klo 11.45 Omakustanteinen lounas ja pop up -studiokuvaus

● Klo 12.45 Maaseutuviestinnän uusi aluemalli pähkinänkuoressa / Emilia Nivukoski

● Klo 13.15 Työpajat varsinaissuomalaisen maaseutuviestinnän tarpeista tulevaisuudessa

● Klo 14.15 Iltapäiväkahvit

● Klo 14.30 Loppuyhteenveto

● Klo 15.00 Tilaisuus päättyy





Haloo maaseutu! – viestintää vuodesta 2016

Haloo maaseudussa on julkaistu 
yhteensä 

370 artikkelia!

Niitä on luettu yhteensä 

lähes 150 000 kertaa!

1 799 906 267
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VIESTINTÄSTRATEGIA:

Haloo maaseutu! on maaseudun kehittämisen viestintäkanava Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on 
kertoa laajalle yleisölle maaseuturahaston mahdollisuuksista ja kehittämistyön tuloksista sekä 
nostaa varsinaissuomalaisen maaseudun imagoa ja houkuttelevuutta.

Viestinnän arvot:

● Läpinäkyvyys
● Luotettavuus
● Saavutettavuus
● Innostavuus

Visio:

Maaseudun asukkaat tietävät, mikä on maaseuturahasto ja miten sen 
tarjoamia mahdollisuuksia pystyy hyödyntämään oman kotiseudun 
kehittämiseen. Poliitikot ymmärtävät Leader-toiminnan tärkeyden. 
Yrittäjät käyttävät tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia uuden 
luomiseen. Media osaa uutisoida uusista rahoituspäätöksistä ja 
hankkeiden vaikutuksista. Maaseutuverkoston jäsenillä on tarvittavat 
taidot ja työkalut huolehtia omasta viestinnästään. 



Viestinnän tavoite

1. Tiedotetaan ammattimaisesti ja suunnitelmallisesti Manner-Suomen maaseutuohjelman 
vaikuttavuudesta, tuloksista ja mahdollisuuksista sekä maaseudun kehittäjien ajankohtaisista asioista.

2. Kootaan tietoa maaseutuohjelman toimien alueellisista vaikutuksista ja visualisoidaan sitä.
3. Ylläpidetään ja kehitetään edelleen aiemmassa viestintähankkeessa luotuja viestintäkanavia. 
4. Hyödynnetään aiemmassa hankkeessa luotua Haloo maaseutu -brändiä.
5. Tuetaan valtakunnallista Leader-brändiä ja vahvistetaan alueellista maaseutuimagoa. 
6. Tehdään yhteistyötä maakunnan ja valtakunnan medioiden sekä maaseutuviestijöiden verkoston 

kanssa. 
7. Varmistetaan, että Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen ohjelmatiedottaminen on keskitettyä ja tehokasta. 
8. Parannetaan hanketoimijoiden viestintävalmiuksia koulutuksilla.
9. Edistetään eri toimijoiden ja hankkeiden välistä yhteistyötä verkostoitumistilaisuuksilla.

10. Tehdään yhteistyötä maakunnan sisällä sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 



Viestinnän kohderyhmät

1. Maaseudun asukkaat ja yhdistykset: maaseuturahaston tarjoamat mahdollisuudet 
oman kotiseudun kehittämiseen, innostuksen herättäminen kertomalla toteutuneista 
hankkeista ja yhteisöllisyyden korostaminen. 

2. Maaseudun yrittäjät: Ely-keskuksen ja Leader-ryhmien myöntämien yritystukien ja 
niiden hakuehtojen esittely sekä innostavien yritystarinoiden nostaminen. 
Kannustaminen yrittäjyyteen ja oman kotiseudun elinvoiman edistämiseen.

3. Maaseutuverkosto: Yhteisistä tuloksista viestiminen, yhteisen datan kerääminen ja 
visualisointi kaikkien toimijoiden käyttöön, toimijoiden kouluttaminen ja yhteisen 
viestintäverkostomallin kehittäminen.

4. Media: Tarjotaan tietoa, kuvia, tiedotteita ja valmiita juttuja maaseutuohjelman 
vaikuttavuudesta. Tehdään yhteistyötä, autetaan ja etsitään haastateltavia.



Viestintäkanavat

Haloo maaseudun omat kanavat:

● Verkkosivu
● Printtilehti ja näköislehti
● Facebook
● Instagram
● Twitter
● Youtube
● Tiktok
● Flickr

Muut kanavat:

● Leader-ryhmien verkkosivut
● Muiden hankekumppaneiden sivut
● Hankekumppaneiden uutiskirjeet
● Maaseutu.fi
● Varsinais-Suomen media
● Valtakunnallinen media
● Wikipedia
● Maaseutuverkosto



Haloo maaseutu viestii ja kouluttaa

● Viestintäkoordinaattorin saa kutsua jutun tekoon ja kuvaamaan!
● Viestintäpulmissa voi konsultoida esimerkiksi puhelimitse.
● Viestintäkoulutusta on tarjolla säännöllisesti. Myös uusia aiheita saa toivoa!

Koulutusmateriaalit:

https://www.haloomaaseutu.fi/materiaalit/aineistot/

Maaseutuviestinnän 10 vinkkiä:

https://www.haloomaaseutu.fi/wp-content/uploads/Maaseutuviestinn%C3%A4n_10_vinkki%C3%A4.pdf

Kuvapankki:

https://www.flickr.com/photos/149778010@N03/with/51733548165/

https://www.haloomaaseutu.fi/materiaalit/aineistot/
https://www.haloomaaseutu.fi/wp-content/uploads/Maaseutuviestinn%C3%A4n_10_vinkki%C3%A4.pdf
https://www.flickr.com/photos/149778010@N03/with/51733548165/


Laadukas viestintä

● suunnitelmallista
● ajantasaista
● oikeakielistä ja selkeää
● visuaalista
● vastavuoroista



Tavoittava viestintä

● saavutettavaa
● kohdennettua
● mielenkiintoista
● helposti saatavilla



Vaikuttava viestintä

● retoriikkaa
● muidenkin tekemää
● linjassa tekojen kanssa



Viestintää vaikuttavuudesta

● kerrotaan tavoitteista ja tuloksista
● nostetaan esiin muutos yhteisössä, 

taloudessa, ympäristössä tms.

● Maaseudun kehittämistä 
tuetaan – jotta voisimme 
hyvin!



Kiitos!
Janica Vilen, p.044 063 0630

janica.vilen@haloomaaseutu.fi

www.haloomaaseutu.fi

mailto:janica.vilen@haloomaaseutu.fi
http://www.haloomaaseutu.fi

