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Viestinnän tarkistuslista maaseudun innovaatioryhmille  
 
Onneksi olkoon innovaatioryhmä! Olette paraatipaikalla uudistamassa maa- ja 
metsätalousalaa. Työllänne on kauaskantoisia vaikutuksia ja siitä halutaan kuulla. Älkää 
siis jättäkö väliin yhtäkään mahdollisuutta kertoa työstänne. 
 
 Miten innovaatioryhmämme löytää? Mitä tapahtuu kun googlaan hankkeeni 

nimen? Löytyyhän hankkeesta kertovilta sivuilta sanat ”maaseudun 
innovaatioryhmä”, ”innovaatio” ja ”rahoitus” ja ”EIP (European Innovation 
Partnership)”? 
 

 Hankkeen alkuvaiheessa voi olla vaikea löytää viestittävää. Kertokaa kuitenkin 
rohkeasti tavoitteestanne ja siitä, keitä käsillä olevan ongelman ratkaisu voisi 
hyödyttää ja ketkä ovat mukana.  
 

 Voisitteko kerätä omaa verkostoa, jolle kerrotte työn etenemisestä? 
 

 Haluatteko mieluummin näyttää kuin kirjoittaa? YouTube on aarreaitta, jossa 
myös hyvin rajatulle kohdeyleisölle suunnatut videot löytävät katsojansa. Jos 
tuotatte videon, laatikaa sille kuvaileva otsikko ja napakka esittelyteksti, joka 
vilisee tärkeitä asiasanojanne. 
 

 Olisiko joku ryhmässä tai taustaorganisaatiossa halukas somettaja? Esimerkiksi 
videoiden näkyvyyttä kannattaa lisätä jakamalla niitä muissa kanavissa kuten 
Twitterissä ja Facebookissa. Ottakaa käyttöön #MaaseutuFi ja #innovaatiot! 
 

 Ammattilehdet ovat varmasti kiinnostuneita työnne etenemisestä. Ottakaa 
rohkeasti yhteyttä eri toimituksiin. Toimittajaa kiinnostaa päästä paikan päälle 
katsomaan esimerkiksi jonkin tietyn etapin toteutumista. Ei tarvitse odottaa 
hankkeen loppuun! 
 

 Maaseutu.fi-sivusto on maaseutuohjelman laaja verkkosivu, joka kokoaa yhteen 
esimerkkejä rahoitetuista hankkeista. Jokaisesta innovaatioryhmästä laaditaan 
juttu sivustolle. Maaseutuohjelman viestijät ovat teihin yhteydessä jutunteon 
tiimoilta. Innovaatioryhmän toiminnan edistyessä esittelyjuttujanne päivitetään. 
Olettehan myös aktiivisia kun työssä on päästy seuraavaan kiinnostavaan 
vaiheeseen. 
 

RURAL NETWORK 
www.rural.fi 

LANDSBYGDSNÄTVERK 
www.landsbygd.fi  

MAASEUTUVERKOSTO 
www.maaseutu.fi 

  

https://www.maaseutu.fi/
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 Maaseutuohjelman some-kanavat tavoittavat hyvin yleisöä. Jaamme mieluusti 
sisältöjänne. Twitter: @MaaseutuFi, Facebook: Maaseutu - tilaa elämälle, 
Instagram: @jottavoisimmehyvin ja www.youtube/maaseutuverkosto.  
 

 Hankkeen loppuvaiheessa laatikaa tiivistelmä tuloksista. Kiinnittäkää erityistä 
huomiota siihen, kuinka kerrotte työnne vaikutuksista. Eli mitä merkitystä 
rahoituksella on ollut laajemmalle käyttäjäjoukolle? Ehkä koko Suomelle, 
Euroopalle, maailmalle? 
 

Linkkivinkkejä 
 
 Viestintäohjeesta löydät tuensaajan velvoitteet ja tarvittavat logot (muista EU-

lippu): 
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tuenhakijalle/viestintaohjeet-ja-
materiaalit/ 

 Viestinnän materiaalipankista saat valmiita asiankirjapohjia maaseutuohjelman 
tunnuksilla ja valokuvia: 
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tuenhakijalle/viestintaohjeet-ja-
materiaalit/viestinnan-tyokalupakki/  

 Hanketoimijan käsikirja: 
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tuenhakijalle/hanketoimijan-
kasikirja/ 

 Innovaatioryhmien esittelyt Maaseutu.fi:ssä: 
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/innovaatiot/ 

 Facebook: Maaseutu - tilaa elämälle: https://www.facebook.com/MaaseutuFi/ 
 Maaseutuohjelman viestintäverkosto: 

https://www.facebook.com/groups/1525353491086866/?hc_ref=ARQUr-
uXUjQX0IKs27vizzwy6nOYGIE_VvSWfCLHiSkYElKbJJ50oB50mAJlJ59ePNA 

 
Maaseutuohjelman viestintä on innovaatioryhmien apuna viestinnässä. Älä epäröi 
ottaa yhteyttä! 
 
sinikka.torssonen@maaseutu.fi, p. 040 550 5085 
pirjo.onikki@maaseutu.fi, p. 050 434 9896 
riika.isola@mavi.fi, p. 040 714 5768 
annukka.lyra@mmm.fi, p. 0295 162 183 
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