Miten kirjoitan tiedotteen?
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Liina Pylvänäinen
Viestintätoimisto Lillukanvarsi

Syitä kirjoittaa tiedote
●
●

Meillä on tapahtuma, johon haluamme osallistujia
Haluamme näkyvyyttä itsellemme tai asiallemme

Tiedotteen rakenne
●
●
●

Ingressi: Tiedotteen pääpointti. Mitä? Missä? Milloin?
Miksi? Kuka? Miten tämä liittyy lukijaan?
Loppu: Lisätiedot

Esimerkkitiedote
Yhteisönettikoulutus Keravalla
Keravan ja sen lähialuieiden yhdistyksille ja yhteisöille tarkoitetun Yhteisönetin käyttöön pääsee tutustumaan 15. helmikuuta klo
17.30–19 Sampolan palvelukeskuksen Louhi-tilassa osoitteessa Kultasepänkatu 7.
Kukin yhteisö voi perustaa Yhteisönettiin oman sivunsa, jolta sivuston käyttäjät ohjataan linkein yhteisöjen omille verkkosivuille ja sosiaalisen
median palveluihin. Lisäksi sivustolle voi lisätä uutisia, jotka nousevat myös Yhteisönetin etusivulle ja Keravan kaupungin verkkosivuille.
Yhteisönetti on luotu osana Keravan kaupungin vapaa-aikapalveluiden Onnellinen Kerava -hankketta.
– Yhteisönetti oli aluksi ajateltu lähinnä Keravalla toimiville yhdistyksille ja yhteisöille, mutta työryhmässä on koko ajan toivottu, että lopulta
mukaan innostuisivat myös muut Kuuma-alueen kunnat, suunnittelija-koordinaattori Sanna Iranta Keravan vapaa-aikapalveluista kertoo.

Kaikille avoimeen ja maksuttomaan koulutukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen sanna.iranta@kerava.fi.

Yhteisönettikoulutus Keravalla

Ingressi

Taustatietoja

Otsikon ei tarvitse olla
näin tylsä!

Keravan ja sen lähialueiden yhdistyksille ja yhteisöille tarkoitetun Yhteisönetin käyttöön pääsee
tutustumaan 15. helmikuuta klo 17.30–19 Sampolan palvelukeskuksen Louhi-tilassa osoitteessa
Kultasepänkatu 7.
Kukin yhteisö voi perustaa Yhteisönettiin oman sivunsa, jolta sivuston käyttäjät ohjataan linkein yhteisöjen
omille verkkosivuille ja sosiaalisen median palveluihin. Lisäksi sivustolle voi lisätä uutisia, jotka nousevat
myös Yhteisönetin etusivulle ja Keravan kaupungin verkkosivuille.
Yhteisönetti on luotu osana Keravan kaupungin vapaa-aikapalveluiden Onnellinen Kerava -hanketta.

Elävöittävä
kommentti

– Yhteisönetti oli aluksi ajateltu lähinnä Keravalla toimiville yhdistyksille ja yhteisöille, mutta työryhmässä on
koko ajan toivottu, että lopulta mukaan innostuisivat myös muut Kuuma-alueen kunnat,
suunnittelija-koordinaattori Sanna Iranta Keravan vapaa-aikapalveluista kertoo.

Kaikille avoimeen ja maksuttomaan koulutukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen
sanna.iranta@kerava.fi.

Portinvartijat

Eli toimituksissa ne, jotka päättävät julkaistavista tiedotteista
●
●

Ajattelevat omaa lukijakuntaansa: paikallislehdet julkaisevat mielellään
paikallisuutta korostavia juttuja
Ovat kiireisiä: mitä vähemmän tiedotteen julkaiseminen aiheuttaa työtä,
sen varmemmin se menee läpi

Näin helpotat tiedotteen läpimenoa
●
●
●

Liitä mukaan hyvä kuva, johon sinulla on käyttöoikeudet. Jos kuvassa
esiintyy ihminen, mainitse nimi saatteessa tai kuvatiedoston nimessä.
Hyvä kuva on terävä ja asiaan liittyvä. Jos kuva vaatii käsittelyä, tee se itse:
lehden toimitus tekee sen ani harvoin!
Kielioppi kuntoon: lueta tekstisi myös muilla ennen kuin lähetät.

Kun tekstin lukeminen on mukavaa ja mukana on hyvä kuva,
voit ylittää uutiskynnyksen pienelläkin asialla!

Lähetys lehteen
●

Otsikoi sähköposti:
Esimerkkiyhdistys ry: Tiedotteen otsikko

Kirjoita päivämäärä sekä se, milloin tiedotteen saa julkaista.
●
●
●

15.2.2017, vapaa julkaistavaksi heti
15.2.2017, vapaa julkaistavaksi 17.2.2017
15.2.2017, vapaa julkaistavaksi heti, ei kuitenkaan enää 25.2. jälkeen.

Lähetys lehteen
●
●
●

Nimeä lisätietojen antaja ja puhelinnumero
Viestisi lukee aina ihminen: ole saatteessa ystävällinen ja mukava
Pyri lähettämään tiedote arkipäivänä ja aamupäivällä

Esimerkiksi näin
Viestikenttään Keravan vapaa-aikapalvelut: Yhteisönettikoulutus Keravalla
Hei!
Oheinen tiedote on vapaa julkaistavaksi heti, ei kuitenkaan 15.2. jälkeen. Kiitos!

Väri auttaa vastaanottajaa
erottamaan tiedotteen
muusta viestin sisällöstä

Tiedote, Keravan vapaa-aikapalvelut 10.2.2017
Yhteisönettikoulutus Keravalla
Keravan ja sen lähialuieiden yhdistyksille ja yhteisöille tarkoitetun Yhteisönetin käyttöön pääsee tutustumaan 15. helmikuuta klo
17.30–19 Sampolan palvelukeskuksen Louhi-tilassa osoitteessa Kultasepänkatu 7.
Kukin yhteisö voi perustaa Yhteisönettiin oman sivunsa, jolta sivuston käyttäjät ohjataan linkein yhteisöjen omille verkkosivuille ja sosiaalisen
median palveluihin. Lisäksi sivustolle voi lisätä uutisia, jotka nousevat myös Yhteisönetin etusivulle ja Keravan kaupungin verkkosivuille.
Yhteisönetti on luotu osana Keravan kaupungin vapaa-aikapalveluiden Onnellinen Kerava -hankketta.
– Yhteisönetti oli aluksi ajateltu lähinnä Keravalla toimiville yhdistyksille ja yhteisöille, mutta työryhmässä on koko ajan toivottu, että lopulta
mukaan innostuisivat myös muut Kuuma-alueen kunnat, suunnittelija-koordinaattori Sanna Iranta Keravan vapaa-aikapalveluista kertoo.

Kaikille avoimeen ja maksuttomaan koulutukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen sanna.iranta@kerava.fi.
Lisätietoja antaa Sanna Iranta 040 318 2471.

Tiedotettani ei julkaistu!
●
●

Soita perään ja kysy
Älä sure: merkittävän näkyvyyden saat, kun linkität verkkojulkaisuun
sosiaalisessa mediassa

Kiitos
Kysy ja kommentoi! :)

Tarvitsetko apua pienissä tai isommissa viestintäpulmissa? Autan mielelläni.
Liina Pylvänäinen
Viestintätoimisto Lillukanvarsi
liina@lillukanvarsi.fi
040 506 9195

