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Maailmassa on enemmän
viestejä kuin koskaan

… ja maailma on nopeampi kuin koskaan





▪ VM:n budjettiesitys veisi sote-järjestöiltä joka 
kolmannen euron. 

▪ Viesti: Liian moni jäisi liian yksin, ilman tukea. 
Ihmisten tarpeet eivät katoa leikkaamalla heille 
annettavaa tukea. Ne kasvavat, kertautuvat ja 
kaatuvat julkisen sektorin niskaan. 

▪ Meidän on saatava päättäjät ymmärtämään, että 
väärästä paikasta tehty leikkaus ei ole säästö, vaan 
kustannus.

▪ Aikaa on syyskuun puoliväliin asti. 
▪ yhteiset: #onneksionjoku #budjetti2021 #järjestöjätarvitaan 

▪ omat: #siksitukiliitto #tukiliittovaikuttaa 





▪ Käytä sosiaalista mediaa, kurota myös 
samanmielisten kuplan ulkopuolelle

▪ Tukiliiton kanavat > lähetä valokuva ja tiivis 
perustelu: merja.maattanen@tukiliitto.fi

▪ Ota suora yhteys oman alueesi 
kansanedustajiin

▪ Valjasta omat verkostosi mukaan

▪ Lisätietoa ja linkkejä: 
www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/miksi-
tukiliittoa-tarvitaan

http://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/miksi-tukiliittoa-tarvitaan/


"Saan tukea asunnon hakemiseen ja saan palkkaa työstäni", 
sanoo Lasse Purmonen. VM veisi sote-järjestöiltä joka kolmannen 
euron. Sellaisessa Suomessa emme pärjäisi. #onneksionjoku 
#budjetti2021 #siksitukiliitto #tukiliittovaikuttaa 
#järjestöjätarvitaan



Tämä toimii

▪ Tartu nouseviin aaltoihin, tartu hetkiin.

▪ Ole mieltä ja sano se. Sano ymmärrettävästi ja suoraan. 
Sano niin, että tuntuu. Kerro ihmisen kokemus.

▪ Yksinkertaista viestiäsi, mutta älä mustavalkoista.

▪ Kun kerrot ongelman, kerro teidän ratkaisunne siihen.

▪ Kutsu mukaan, tee se helpoksi ja houkuttelevaksi. 
Joukkoista, sovella ja anna soveltaa. Käy vuoropuhelua 
ja ole valmis muuttumaan.

▪ Älä pelkää ”virheitä”. Kokeile, testaa, opi. 

▪ Muista: viestintä ei ole tukitoimi, vaan toiminnan 
ytimessä ja kaikkien tehtävä



Tämä toimii

Kun lähestyt mediaa, valmista kattaus
▪ tiivistä ydin, mielellään kirjallisesti

▪ lähetä s-postia, jossa lupaat (eli uhkaat) soittaa perään

▪ vaikeasti ohitettava combo: tietoa, €€€-lukuja, 
kokonaiskuva ja todellisen ihmisen kokemus; mieti 
etukäteen hyviä haastateltavia

▪ PS. Vaikuttavimmat jutut eivät synny kekkereillä, vaan selkeistä 
aiheista, esim. valtakunnalliseen ilmiöön liittyvä paikallinen 
case, ongelma + ratkaisu, henkilökuva Troijan hevosena…

▪ PS2. Pyydä saada tarkistaa juttu; tarkistamisoikeus koskee 
sitaatteja ja asiavirheitä



Varsinkin voimien yhdistäminen toimii:

ihmisten ääni + asiantuntijuus

▪ Kuka käyttää Tukiliiton uutisia tai kannanottoja 
paikallisen vaikuttamisen välineenä? Uutiskirjettä? 
Akkunaa? Tarinat-osiota? Blogia? Lakimiehen 
koronakysymyksiä -sivua? Videoita?

▪ Kuka levitti vaalilupaushaastetta eduskuntavaaleissa 
2019? Kuka käytti muita vaalivaikuttamisaineistoja? 
Paneelikysymyksiä? Ladattavien somekuvien galleriaa?

▪ Kuka haluaa ja aikoo vaikuttaa kuntavaaleihin, eli 
kuntien toimintaan?



Käsi ylös?

Kuka kannattaa omaa 
Facebook-ryhmää 
yhdistysviestinnän 
tekijöille?
▪ Kampanjaviestintä

ja vaikuttaminen

▪ Kuntavaalit

▪ Keskinäinen vinkkailu 
ja jakaminen…



▪ Kannanotto pe 8.5., yhteydenotto asumisyksikköön klo 17,
vastaus klo 19: ”Emme suosittele, mutta emme voi kieltää.”

▪ Suonenjoella vietettiin äitienpäivä 2020 yhdessä, pitkän eron jälkeen.  

▪ www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/kehitysvammajarjestot-liikkumista-
rajoitetaan-lainvastaisesti-vammaispalveluissa

http://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/kehitysvammajarjestot-liikkumista-rajoitetaan-lainvastaisesti-vammaispalveluissa


Yhdistystoimija otti yhteyttä Muhoksen paikallislehteen, linkkaillen 
Tukiliiton nettiaineistoihin. Paikallinen juttu, iso kokonaiskuva. Tieto 
ihmisten tilanteesta välittyi, samoin tieto liiton tarjoamasta tuesta. 







Linkkejä, vinkkejä

▪ Tukiliitto.fi > Tuemme yhdistyksiä >
▪ Vaikuttamisen materiaalipankki

▪ Viestintä – tärkeä osa vaikuttamista 

▪ Soste.fi > Järjestöopas > Viestintä järjestöissä

▪ Viestintapiritta.fi > Materiaalit

▪ Somekäsikirja.fi > tietopankki vastuusta ja 
vapaudesta ja käytännön työkaluja

▪ Lehmätkin lentäis -blogi: harto.wordpress.com

▪ Tietoa saavutettavuudesta:
▪ papunet.net/saavutettavuus

▪ www.saavutettavasti.fi

▪ www.saavutettavuusvaatimukset.fi

https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/paikallinen-ja-alueellinen-vaikuttaminen/tukea-ja-vinkkeja-vaikuttamiseen/vaikuttamisen-materiaalipankki-2/
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/paikallinen-ja-alueellinen-vaikuttaminen/viestinta-tarkea-osa-vaikuttamista/
https://www.soste.fi/jarjestoopas/viestinta-jarjestoissa/
https://viestintapiritta.fi/materiaalit/
https://somekäsikirja.fi/
https://harto.wordpress.com/
https://papunet.net/saavutettavuus
http://www.saavutettavasti.fi/
http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/


Somevuorovaikutuksesta
▪ Lyhyt teksti lisää väärinkäsitysten riskiä

▪ Vuoropuhelu kärjistyy helposti vastakkainasetteluksi

▪ Ole tarkka lämpötilasta ja sävystä

▪ Ristiriitatilanteessa reagoi nopeasti

▪ Keskustele, kiinnostu, kysy ja vastaa

▪ Kiitä, kehu, kiinnostu, arvosta, osoita myötätuntoa

▪ Jos aihetta on, pahoittele ja pyydä anteeksi

▪ Älä provosoidu, vaikka provosoidaan 

▪ Älä sano somessa mitään, mitä et sanoisi kasvotusten 
tai suorassa televisiolähetyksessä

▪ Some näyttää koneelta, mutta sen sisällä on ihmisiä

(ohjeet laadittu Tukiliiton työntekijöille, mutta sopivat kaikille)



Täällä kohdataan,
ei kiusata, eikä loukata

▪ Tukiliiton kaikissa sosiaalisen median 
kanavissa ilmaistu somenetiketti 
velvoittaa myös muita alustoillamme 
toimivia ihmisiä


