
Viestintäsuunnitelma 
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Haloo maaseutu!
Maaseutuohjelman viestintähanke Varsinais-Suomessa



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



Viestinnän työkalut

● Sähköposti
● Wordpress
● Adobe Creative Cloud
● Teams
● Haloo maaseudun, maaseutu.fi:n ja Leader-ryhmien kuvapankit
● Vuosikello, plandisc
● Maksuttomat visualisointityökalut, esim. datawrapper
● Hankerekisteri ja Hyrrä
● Google analytics ja some-kanavien omat työkalut



Visuaalinen ilme

● Jokaisella hankkeen osapuolella on oma visuaalinen ilme, logo, fontti ja värimaailma, 
jotka näkyvät viestinnässä.

● Haloo maaseutu hyödyntää Leader-ilmettä sekä omaa logoa (musta ja valkoinen) ja 
siluettia (musta ja vihreä).

● EU-lippu ja Leader-logot näkyvissä (jos tilaa, niin lisäksi Ely ja Maaseutu.fi)



Viestinnän tekijät

● Viestintää tekee pääasiassa Haloo maaseutu -hankkeen viestintäkoordinaattori.
● Jaetaan myös hankekumppaneiden tuottamaa sisältöä.
● Hyödynnetään valtakunnallisen viestintäverkoston tuottamaa sisältöä.
● Ostopalvelubudjetissa tilaa esim. videotuotannoille.
● Käännökset tilataan ostopalveluna. 
● Houkutellaan media uutisoimaan.
● Hyödynnetään kaupallisen yhteistyön mahdollisuuksia, esim. some-vaikuttajat.
● Valjastetaan haastateltavat jakamaan Haloo maaseudun tuottamaa sisältöä, esim. 

hankkeita toteuttaneet yhdistykset ja yrittäjät. 



Tammi–heinäkuun 2022 tavoitteet

● 2 000 seuraajaa Facebookissa
● 1 000 seuraajaa Instagramissa
● 300 seuraajaa twitterissä
● 6 viestintäkoulutusta
● 4 teematiedotetta
● Viestintäfoorumin ensimmäinen kokous 
● Webinaari Varsinais-Suomen poliittisille päättäjille ja medialle suomeksi ja ruotsiksi.



Mittaus ja analysointi

● Haloo maaseudun viestinnän onnistumista mitataan ja analysoidaan Haloo maaseutu 
II -hankkeen loppuraporttia varten kesäkuussa 2022. Mittauksesta vastaa 
viestintäkoordinaattori ja analysoimisessa hyödynnetään koko ohjausryhmää.

● Uusi suunnitelma elo–joulukuulle tehdään uuden hankesuunnitelman mukaisesti, jos 
hankehakemus hyväksytään. 


