
Viestitään hankkeista!

Ysi Valve
EU:n nuoriso-ohjelmien viestintä



Rahoittajan vaatimukset

• Viestiminen on yksi rahoituksen saamisen edellytyksistä.

• Hankkeen toteuttajan on huolehdittava siitä, että hankkeesta ja sen saamasta 
rahoituksesta tiedotetaan tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja näkyvästi.

• Kerro viestintämateriaaleissa (esitteet yms.) ns. vastuuvapauslausekkeella, että 
Euroopan komissio ei ole vastuussa materiaalin sisällöstä.

• Rahoituksen saaneille ohjeita Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot

• Älä kerro vain mitä tehdään, vaan muista kertoa myös, miksi tehdään → 
vaikuttavuusviestintä.
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/logot-ja-viestintaohjeet-erasmus-hankkeille
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/logot-ja-viestintaohjeet-euroopan-solidaarisuusjoukot-hankkeille


Suunnittele viestintä omalle hankkeelle 
sopivaksi

• Muista suunnitella myös viestintää.

• Suhteuta suunnitelma hankkeen kokoon ja tavoitteisiin.

• Viestintä on joukkuelaji: koordinaattorilla, kumppaneilla ja nuorilla kaikilla 
oma roolinsa

• Tavoite määrittää kohderyhmän, kanavan, ajoituksen, tyylin. 

• Kaikille ja kaikesta ei voi viestiä – mieti prioriteetit ja resurssit!

• Muilta on hyvä hakea oppia ja inspiraatiota, mutta uskalla silti poiketa massasta.
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Malli: viestintäsuunnitelma
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Milloin Mitä? Miksi? Kenelle? Miten? Kuka?

3.6. Yleisinfo vaihdosta Tiedon jakaminen, 
turvallisuus

Huoltajille ja nuorille Tapaaminen 
nuorisotalolla

Vaihdon 
vastuuhenkilöt

11.6. ”Vaihto tulossa” Tiedoksi 
kuntalaisille, 
fiiliksen luominen

Kuntalaisille, kunnan 
työntekijöille jne.

Kuvia APV:stä
@nuorisopalvelut 
Insta-tilille

Nuoret X ja Y, 
ohjaaja Z

15.-18.6. Keitä vaihtoon 
osallistuu

Tutustutaan 
toisiimme, ice-
breaking

Kaikille vaihtoon 
osallistuville kaikissa 
maissa

Osallistujien 
esittelyvideot 
WhatsApp-ryhmään

Nuori X 
muistuttaa

Vaihdon 
aikana

Kerrotaan, miten 
kiva nuorisovaihto oli 
ja mitä opittu

Kv. nuorisotyön 
tunnetuksi 
tekeminen

Kuntalaisille ja 
nuorisotyöstä 
kiinnostuneille

Sovitaan 
juttukeikasta 
paikallislehden 
kanssa

Ohjaaja Z soittaa 
toimittajalle

Elokuu Kokemukset ja 
tuotokset

Jatkuvuuden 
turvaamiseksi

Kuntapäättäjille Tapaaminen 
kunnantalolla

Ohjaaja Z & 
nuorten ryhmä 
valmistelee



Mitä muuta pitäisi huomioida?

• Henkilöt, kokemukset, tunnelmat kiinnostavat

• Visuaalisuus tärkeää!

• Lyhyet videot nuorten juttu

• Kaikelle ei kannata perustaa omaa tiliä, 
erottaudu organisaation tilillä hashtagilla

• Kenen huomion haluatte? @tägää rohkeasti!

• Muista: kuvausluvat, tekijänoikeudet, 
hashtagit, positiivinen fiilis ja arvostava tyyli
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Nuoret mukaan viestintään!

• Viestintä, some ja kuvaaminen kiinnostaa monia nuoria – myös osaamista ja 
kalustoa saattaa olla paljonkin!

• Kokoa kiinnostuneista ”viestintätiimi”.

• Nuoret voivat olla mukana kaikissa viestinnän vaiheissa suunnittelusta alkaen.

• Laatikaa yhdessä muistilistat ja selkeät ohjeet.

• Nuorille voi olla vaikeampi sanoa ’ei’, joten heille saattavat erilaiset ovet aueta 
helpommin kuin aikuisille.

• Nuorten sitouttaminen kansainvälisyyden edistämiseen myös hankkeen jälkeen  
→ Eurodeskin EuroPeers. Lue lisää uutisesta.   
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https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/europeer-toiminta-kasvaa-ja-kehittyy


Tehdään yhteistyötä!

Facebook
Youth in Action Finland @EUnNuorisoOhjelmat

Instagram 
@europeanyouthfinland

Twitter
EU:n nuoriso-ohjelmat @EDUFI_youth

-> Seuraa meitä ja tägää meidät julkaisuihin ☺

Hashtageja: 
#ErasmusPlus #EUSolidarityCorps
#PlussaaErasmusPlussasta
#SolidaarisuuttaSuomessa
#kvosaaja

Uutiskirje
uutiskirje.oph.fi | EU:n nuoriso-ohjelmat 360 °

Vinkkaa meille hankeviestintäsi helmet!

Onko sinulla kiinnostava tarina tai mieletön 
materiaali jaettavaksi?

Kerro siitä nuoriso@oph.fi
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https://uutiskirje.oph.fi/
mailto:nuoriso@oph.fi


#ErasmusDays – eurooppalaiset 
kansainvälisyyskarkelot lokakuussa

• Tavoitteena kertoa eri puolilla Eurooppaa 
samanaikaisesti toiminnasta, jota Erasmus+ -
ohjelma rahoittaa

• Erityisiä teemoja: digitaalisuus, ympäristö ja 
ilmasto, yhdenvertaisuus

• Rekisteröityminen www.erasmusdays.eu

• Sekä organisaatiot että yksityishenkilöt voivat 
osallistua

• Tarkemmat ohjeet OPH:n verkkosivuilla

18/08/2020 Opetushallitus 8

http://www.erasmusdays.eu/
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmusdays-15-17102020


Eurodesk – tietoa kansainvälisyydestä ja 
vaikuttamisesta

• Eurodesk on eurooppalainen nuorisotiedotusverkosto

• Palvelu nuorille ja nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä toimiville

• Osoitteessa oph.fi/eurodesk tietolähteitä, oppaita, materiaaleja käytettäväksi 
tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä

• EuroPeer-alumnitoiminta EU:n nuoriso-ohjelmiin osallistuneille nuorille

• Seuraa somessa @eurodeskfinland

• Facebook suunnattu ammattilaisille

• Instagram suoraan nuorille
18/08/2020 Opetushallitus 9

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eurodesk

