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Toteutetut hankkeet

• Ilmastokestävä metsätalous-opetusmateriaali

• https://tapio.fi/projektit/ilmastokestava-
metsatalous-opetusmateriaali-metsaalan-
opettajille/

• Metsämaa ja kestävä metsänhoito-
opetusmateriaali

• https://tapio.fi/projektit/metsamaapera-ja-
kestava-metsanhoito-opetusmateriaali-
metsaalan-opettajille/smateriaali
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Minkä viestintätoimen teet seuraavan kuukauden aikana?
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Mikä asia muuttuu hankkeen ja viestinnän kautta?

• Mikä on hankkeen viestinnän tai yksittäisen viestin tavoite ja ydinviestit?

• Mikä tarve työn taustalla on, miksi hanke sai rahoituksen? 

• Mikä on viestinnän toivottu tulos?

• Millä teoilla tavoitteeseen päästään? 

• Mikä sinua motivoi viestimään ja vaikuttamaan?

• Esim. edistät itsellesi tärkeää asiaa, kehityt asiantuntijana, edistät samalla
muiden hankkeidesi viestintää, hyödyt organisaatiollesi tai rahoittajalle…

• Älä viesti koska rahoittaja vaatii, vaan hankkeen aidon vaikuttavuuden takia 
(= myös rahoittajan toive)
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Kohdenna viestintää

• Älä vain massaviesti, vaan kohdista viestintää vähintään tärkeimmille sidos- ja 
kohderyhmille (organisaatio- ja henkilötasolla)

• Mieti heille sopivat viestintäkanavat (soitto, some, s-posti…)

• Saatko jonkun toistamaan omaa viestiäsi tai vuoropuheluun esim. somessa 

• Muista viestiä oman organisaation sisällä
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Käytä erilaisia viestinnän keinoja

• Perusta hankkeelle omat sivut ja pidä ne ajan tasalla

• Suorat sähköpostit, jaetut Teams-kanavat

• Some: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Tiktok

• Webinaarit, seminaarit, työpajat, tiedotustilaisuudet, 
katukamppanjat

• Viestintä muiden hankkeiden kautta, yhteistyö

• Podcast

• Blogit, tiedotekirjeet

• Muista tärkeät kansainväliset tapahtumat esim. 
maaperäpäivä

• Wikipedia-sivut

• Henkilökohtaiset kohtaamiset

• Kirje voi olla yllättävä
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Tee erillinen viestintäsuunnitelma

• Hahmottele heti hankkeen alussa konkreettiset tehtävät ja niiden aikataulu
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• Tarkenna hankkeen 
edetessä

• Pyri tiedottamaan, mutta 
myös vuorovaikuttamaan



Muista someviestintä!

• Käytä somekanavia monipuolisesti 

• Käytä eri kanavia: Twitter, Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Tiktok

• Tiktok ei ole vain nuorten hömppäkanava, sieltä 
löytyy mm. MTK ja Valio

• Kohdenna viestiä, esim. FB-ryhmät: Metsänhoidon 
suositukset, Lady forest, Metsäasiantuntijat, 
ilmasto- ja opettajafoorumit

• Käytä erilaisia viestityylejä: tekstit, kuvat, videot, 
mielipidekyselyt

• Muista tägätä rahoittaja ja lisää myös muita 
mahdollisia organisaatioita -> viestinnän yhteistyö

• Käytä erilaisia rooleja ja ääntä kanavasta riippuen: 
asiantuntija, oppija, yhdessä tekijä, hauskanpitäjä

• Hyödynnä organisaatiosi somenäkyvyyttä

8



Rohkeasti yhteyttä isompiin medioihin!

• Olet hankkeesi teeman asiantuntija, muuten et olisi saanut rahoitustakaan
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Muista siis ainakin nämä

• AJANKÄYTTÖ: Varaa tiedottamiseen aikaa

• Eri kohderyhmille tehtyjen tiedotteiden laatiminen vie aikaa

• JATKUVUUS: Viesti koko hankkeen ajan ja sen jälkeen

• YHTEISTYÖ: Rohkaise myös muita viestimään hankkeestasi, ei vain työryhmää

• TOISTA: Toista asiaasi, joka kerta tavoitat jonkun uuden ihmisen

• Mieti missä kanavissa ja milloin se kannattaa tehdä

• Kokeile eri kanavia uusilla rooleilla
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