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FAKTAT
Yleisimmin kysytyt kysymykset

Video (tai Reels tai TikTok), jossa

esittelet hankkeen tuottaman

ratkaisun

Kolme tapaa, jolla hankkeen

ratkaisua voi käyttää

Käytännön vinkki hankkeen

osaamisalueelta

Tutoriaali tai vaihe-vaiheelta -ohje

Ideoita sisällön-
tuotannon tueksi
Ota sisältöjen suunnittelun pohjaksi kurssilla
esitellyt työkalut - asiakaspersoonat ja
asiakaspolku - ja käytä tässä avaimessa esitettyjä
ideoita somepäivitysten, blogikirjoitusten,
podcastien ja videoiden suunnitteluun. Näistä
aineksista on innostavat sisällöt tehty! 

B O N U S

Tutkimustuloksia,
tapahtumia,
koulutuksia,
uudistuksia.

TIEDOTTAVA SISÄLTÖ

Hankkeen olemassaolon tarkoitus

avattuna

Hankkeen ja hanketiimin esittelyt – tarinan

muodossa?

Hankeverkoston esittelyt ja roolit

Referenssitarinat, asiakkaiden kokemuksia

Tee verkkokysely (esim. Google Forms     -

työkalulla) tai haastattele asiakkaita (esim.

asiakkaan suurimmat haasteet) ja jaa

tulokset 

Miten vastuullisuus (tai muu

yhteiskunnallinen teema) näkyy hankkeen

toiminnassa

Seuraa asiantuntijoita ja alan

asiantuntijoita ja jaa saatteella heidän

uutisiaan ja postauksiaan

Seuraa asiantuntijoita ja alan

asiantuntijoita ja jaa saatteella heidän

uutisiaan ja postauksiaan

Vastaa asiakkaiden
tiedon tarpeisiin,
auta hanketiimin
osaamisella.

Tee maksuton, ladattava aineisto

(esim. 10 vinkkiä, ohjetta tai ideaa)

Näytä miten joku asia voidaan

tehdä helpommin

Kiinnostava alan trendi

Alan tapahtumasta poimitut

kiinnostavat ideat/opit 

Alan kansainvälisiä kuulumisia
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VIIHDYTTÄVÄ JA
AKTIVOIVA SISÄLTÖ

Alaan liittyvä meemi tai kuva
Haasta asiakkaat tekemään joku
tehtävä ja jaa tulokset
Kysy yleisöltä mitä he haluaisivat
kuulla hankkeen aihepiiristä
Pyydä ja jaa kirja-, blogi- ja
podcast-suosituksia
Järjestä arvonta
Tee Q&A -päivitys
Keksitkö jonkin jatkuvan tarinan,
jonka jaat tietyllä tunnisteella
säännöllisesti?
Kerro miksi hankkeen
uutiskirjelistalle kannattaa liittyä
Kysy mielipidettä, pyydä apua
kehittämistyöhön
Kehu asiakasta tai
yhteistyökumppania
Julkaise asiakkaan kommentti ja
kiitä

Mitä arjessa
tapahtuu, kuka
tekee mitäkin? 

BEHIND THE SCENES

Tavallinen/poikkeuksellinen työpäivä

Hauska sattuma tai kömmähdys

Kuva työpisteestä

Kuvia kulissien takaa

Kiva tapaaminen tai tapahtuma

Esittele tärkein työvälineesi

Kerro miten asiakkaat yleensä löytävät

hankkeen

Kuvaa hankkeen työskentelyprosessi

Kerro, mitä työstätte juuri nyt

Aihepiiriin sopivat, 
 kevyemmät aiheet
ja
vuorovaikutukseen
innostaminen.
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