
Olipa hankkeesi sitten pieni tai suuri, toivomme kaikilta maaseuturahaston hankkeilta avointa viestintää. 
Siksi olemme koostaneet hankkeesi viestinnän tueksi lyhyen hankeviestinnän muistilistan. 
Kurkkaa siis myös logo-ohjeiden jälkeen toisen sivun pikavinkit viestintään.

Hankeesta tiedottamiseen saat aina apua maaseuturahaston Hämeen alueen viestintähankkeelta Hämeenraitilta. 
Hämeenraitilla on myös oma viestintä-teams, johon saat kutsun, kun otat yhteyttä Hämeenraitin 
tiedottajaan osoitteessa tiedottaja@hameenraitti.fi

Hämeenraitissa kerromme maaseudun hanke- ja yritysuutisia, jaamme tietoa koulutuksista sekä seuraavasta 
maaseutuohjelmakaudesta ja yleisemmin maaseuturahoituksesta. 
Hämeenraitin nettisivut löydät osoitteesta www.hameenraitti.fi tai somesta FB, Insta, Twitter @hameenraitti. 
Hämeenraitti-viestintähankkeen takana ovat Hämeen alueen Leader-ryhmät sekä ELY-keskus.

Kaikissa maaseuturahoitteisissa hankkeissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: 
“Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin” . 
Pääsääntöisesti tunnuslausetta käytetään aina, kun sille on riittävästi tilaa eli tekstistä on saatava selvää. 
Jos lauseelle ei ole tilaa, käytetään logoa, jonka alla on rahaston lyhenne ”maaseuturahasto”.
Leader-jyvälogoa tulee käyttää sillloin, kun rahoitus on saatu Leader-ryhmältä. 

Logojen pitää näkyä kaikessa toiminnassa josta aiheuttuu hankkeelle kustannuksia eli esimerkiksi 
verkkosivuilla, esitteissä, julkaisuissa ja lehti-ilmoituksissa, tiedotteissa ja hankkeen markkinointimateriaaleissa.

LOGOT

Lisäksi voi käyttää sen Leader-ryhmän logoa, josta rahoitus on saatu.

Tervetuloa Hämeen alueen hanketoimijaksi! 

Jos hanke on saanut tukea yli 50.000 euroa, pitää esillä olla hankkeen toteutusajan juliste, jossa esitellään hanket-
ta ja sille saatu EU-rahoitusta. Juliste asetetaan näkyvälle paikalle, esimerkiksi hankevetäjän työtilojen yhteyteen. 
www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tuenhakijalle/viestintaohjeet-ja-materiaalit/

JULISTE

Logot löydät sähköisessä muodossa www.maaseutu.kuvat.fi/kuvat/
Voit myös pyytää logoja Hämeenraitin tiedottajalta.

http://tiedottaja@hameenraitti.fi
http://www.hameenraitti.fi
https://www.facebook.com/hameenraitti/
https://www.instagram.com/hameenraitti/
https://twitter.com/Hameenraitti
http://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tuenhakijalle/viestintaohjeet-ja-materiaalit/
http://www.maaseutu.kuvat.fi/kuvat/


TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ
Hankkeista on hyvä tiedottaa yleisesti vähintään sen alkaessa ja päättyessä. 
Hankkeen aikana kannattaa lisäksi tehdä lehdistötiedotteita tai muuten 
välittää tietoa ainakin paikallislehdille. 
Tiedoteessa kannattaa korostaa hankkeessa aikaansaatuja asioita,
tapahtumia tai esimerkiksi hankkeen paikallisia vaikutuksia.

Helpoiten tiedottaminen hoituu niin, että teet listan lähialueesi - ja aiheesta 
muuten kiinnostuneista medioista. Lähetä tiedote näiden lisäksi aina myös 
Hämeenraitin tiedottajalle, niin viestimme hankkeesta myös Hämeen 
maaseuturahoituksen viestintäkanavissa somessa sekä Hämeenraitin 
nettisivuilla www.hameenraitti.fi. 

Ota itse myös Hämeenraitin, Hämeen ELY-keskuksen ja paikallisen 
Leader-ryhmäsi some-kanavat seurantaan, sillä siellä ilmoitamme 
ajankohtaisista asioista ja muun muassa alueen ilmaisista koulutuksista.

Hämeenraitin tiedottaja auttaa sinua kaikissa viestintään liittyvissä 
kysymyksissä, joten ota rohkeasti yhteyttä!
Jos hankkeessasi on tapahtumia tai toimintaa, ilmoita siitä myös 
Hämeenraitin tiedottajalle.

Käytä viestiessäsi
selkeää 

yleiskieltä.

Käytä sekä 
omaa että 

rahoittajien 
logoja.

Tiedota tapahtumista ja 
hankkeen etenemisestä 

ainakin Hämeenraittiin ja 
paikallismedioihin.

Ilmoita kaikista
hankkeeseen tulevista

muutoksista rahoittajalle
etukäteen.

Pidä rahoittaja ja
muut yhteistyötahot
tietoisina hankkeen

kulusta.

Laadi ja tulosta
juliste, jos tarpeen.

Kysy apua,
 jos eteen 

tulee ongelmia.

Vinkkejä tiedotteen tekoon ja jutun kirjoittamiseen:

- Otsikoi napakasti! Otsikko houkuttelee lukemaan.
- Tiivistä uutisen pääasiat ingressiin (muutama lause lihavoituna 
   ennen tekstiä).
- Aloita aina uutisella eli tuloksella tai toiminnalla.
- Muista vastata kysymyksiin mitä, missä, milloin, miten, miksi ja kuka?
- Kirjoita hyvää ja selkeää kieltä, vältä vaikeaa sanastoa.

- Pyydä kommentteja aiheeseen liittyvältä henkilöltä.
- Jaa pidempi juttu väliotsikoilla.
- Muista liittää tiedotteeseen lisätietoja antavan henkilön nimi.
- Laita mukaan kuva ja kuvaajan nimi.
- Lopuksi muista oikolukea kirjoittamasi teksti.
Liitä tiedotteeseen aina mukaan lause, joka kertoo rahoittajasta. 
Esimerkiksi:Hanke on saanut maaseuturahoitusta Leader Linnaseutu ry:ltä.
                      Tämän jälkeen tiedote on valmis lähtöön! Viesti

monipuolisesti
ja rohkeasti!

http://www.hameenraitti.fi

