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Mitä, miten, missä, kenelle.
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2019-2021

Mitä uutta ja erottuvaa
kerromme?
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Aiempaa monipuolisempia tapoja 
viestiä tutkimuksesta. Tieto on julkista ja se on

avoimesti käytettävissä.
Eri tiedon muotoja voi yhdistellä: kokemus

[linkki] avaa oven myös tuloksille.
Kysytään osallistujilta, mistä on tärkeää 

viestiä.
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Mipa 2.0:ssa tavoittelemme

https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000006253854.html


Stigman, ennakkoluulojen ja kielteisten asenteiden
vähentäminen (mitä yhteistä, mitä eroja).

Mitä yhteiskunnalliset
muutokset tarkoittavat järjestöjen toimintaan

osallistuvien ihmisten elämässä? 
Miksi osallisuus on tärkeää sekä miten se toteutuu?

Palvelujärjestelmässä
helposti unohtuvat läheiset.
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Mipa 2.0:n teemat viestinnän kielelle käännettynä



”...toteuttaa tutkimusta lähellä
järjestötyön arkea, kenttää ja ihmisiä.”

”…antaa ääni sekä työntekijöille että
toimintaan

osallistuville.” ”Oikeutus ihmisten
arjesta.” 

"Tehdä järjestötyötä näkyväksi"
osana kuntoutumis/toipumispolkuja.
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Tarve viestinnälle nousee Mipan toiminnasta
(alla hankesuunnitelmasta ja hakemuksesta)



Rajaaminen: Miksi tämä juttu on syytä tehdä? Missä ilmiö
näkyy? Kehen/mihin vaikuttaa?

Kerronnan keinoja: kokija, anekdootti, detalji, syy/seuraus,
muutos, ristiriita, aisti- ja näköhavainnot. Aloituksena väite,

yllättävä havainto tai ristiriita.
Yhdistä yksityistä ja yleistä. Rakenne syntyy ajalla, paikoilla,

teemoilla ja tiedolla.
Tarinallisuus auttaa lukijaa sisällön omaksumisessa. Asia

kerrallaan, hiljalleen kehitellen.
Anna lukijan tavata päähenkilö. 

06

Journalistisessa mediassa hyvästä on

Mitä 
lukija 
tarvitsee?

 
 
 
 
 

Long Play: Täydellinen juttu -koulutus 5/19



3 tasolla...

- ihmisten kautta puhuva 
- yhteiskunnallisista ilmiöistä 
asiantuntijat edellä  
- kannanotoilla ja näkemyksillä
vaikuttaminen
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Mipa-viestintätyöpaja 2015



Minne?

räätälöidyt yhteydenotot
mediaan
mielipidekirjoitukset: usein
jaettavissa ilman maksumuuria
posteri 2.0 [linkki]
wikipedia
infograafi
podcast-haastattelu
sosiaalinen media 
(fb 130, tw 560, uutena ig)
some-tunnisteissa
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https://kaskasmedia.fi/fi/huomasiko-kukaan-posteriasi-nain-otat-tutkimusesittelyn-tehokayttoon/


Kohdennetaan eri
vastaanottajaryhmille

Päättäjät, strategioita ja sote-valmisteluja
toimeenpanevat, myös maakunnissa

Järjestöt ja niissä toimivat ihmiset

Läpimenot sanoma- ja aikakauslehdissä:
tavoittaa monia ryhmiä
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Ideoita työpajoista 4.10.2019:
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- KAT-teemaviikolle valmiit sisällöt (fb, ig ja tw); EPT-
verkosto, MT-pooli ja Kokoa mukaan; 2020 alku
- Tuloslähtöisin viestein, viittaaminen Mipaan riittää
- Tutkijan mielipide kiinnostaa aina!
- Liitytään (somessa) jo käytäviin keskusteluihin
- Infograafeja kyselytuloksista (mm. omaisteema)
- Myös positiiviset asiat esiin, mikä on sujunut hyvin
- A4-tiivistykset; tähänastisista tuloksista päättäjille
- Yhteydet toimittajiin mietityllä juttuidealla, kat +
tutkija > näitä voi tarjota
- Boostataan mt-messujen toimittajille suunnattuja
koulutuksia (2019, 2020)
- Instagramin perustaminen ja julkinen fb Mipa:lle
- Matala kynnys kutsua muita yhteisesti viestimään :)
 
 


