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1. Toteuttajan nimi 

Hankkeen toteuttajana toimii Etelä-Pohjanmaan alueen Leader-ryhmien ( Seinäjoen 

Seudun Kehittämisyhdistys ry,  Aisapari ry, Kuudestaan ry ja Suupohjan Kehittämisyhdistys 

ry) yhteisellä sopimuksella Suupohjan Kehittämisyhdistys ry. 

 

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Hankkeen nimi on Elle viestii ja hankenumero on 14049. 

 

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

Elle viestii -hankkeella luodaan ja vahvistetaan tiedotusta Manner-Suomen 

maaseutuohjelmasta, sen alueellisesta ulottuvuudesta ja Leader-ryhmien 

toimintatavasta ja brändistä. Hankkeen käynnistäminen ohjelmakauden alussa 

nostaa maakunnan asukkaiden tietoisuuteen uudet tuki- ja 

rahoitusmahdollisuudet, hyviä esimerkkihankkeita ja opastusta sähköisen Hyrrä-

asioinnin käyttöön. Lisäksi alueelle valitut teemat ja ohjelmien painopisteet 

tuodaan käytännönläheisesti esille. Hankkeen toiminta on suunnitelmallista ja 

tavoitteellista ja sitä tehdään yhteistyössä alueen Leader-ryhmien ja Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken.  

 

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien tiedotushankkeen (2010–2014) kokemukset, 

tulokset ja jatkotoiminnan johtopäätökset hyödynnetään uudessa 

viestintähankkeessa. 
 

4. Raportti 

 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

 

a. ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 

Uuden ohjelmakauden käynnistämiseen liittyvistä tehtävistä syntyi tarve 

viestinnän yhteistyöhankkeelle. Ohjelmakaudelle valituista teemoista, tuki- 

ja rahoitusmuodoista tiedottamisen ja sähköisen Hyrrä-järjestelmän 

käyttökynnyksen madaltaminen ovat alueen kehittämistyön rivakalle 

käynnistymiselle tärkeitä.  

 

b. hankkeen tavoitteet 

Hankkeen avulla alueen Leader-ryhmät ja ELY-keskus edelleen kehittävät 

yhteistyötä viestinnässä saaden synergiaa koko maakunnan laajuisen 

näkyvyyden saavuttamisessa. Hankkeessa tehtävät viestintätoimenpiteet 

liittyvät ryhmien yhteistyöhön perustuvaan maakunnalliseen 

yhteisviestintästrategiaan, joka päivitetään. 
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4.2 Toteutus 

a. toimenpiteet 

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan ihmislähtöisesti konkreettista esitystapaa 

käyttäen. Toimenpiteet jaetaan seuraaviin osa-alueisiin: 

VIESTINTÄTIIMI: yhteisviestinnän toteutus maakunnassa ja valtakunnallisesti, 

ryhmien ja yhteisviestinnän synkronoidut vuosikellot 

YHTEISVIESTINTÄSTARTEGIA: yhteisen strategian arviointi ja päivittäminen 

OMAT JULKAISUT: Leader 20-vuotisjuhlajulkaisu ja muut tapahtumajulkaisut 

SOME: koulutus ja erilaiset kampanjat 

KANSAINVÄLINEN MATERIAALI: kartoitustyö, käännökset, videot 

LEADER BRÄNDI (UHOO): brändin arviointi ja päivitystyö, uutiskirjeet 

VALTAKUNNALLINEN VERKOSTOYHTEISTYÖ: hyvien käytäntöjen jakaminen, 

kouluttautuminen 

 

b. aikataulu 

Hankkeesta on laadittu yhden kuukauden tarkkuudella tarkennettu 

toimintasuunnitelma, joka sisältää aikataulun, liite 1. 

 

c. resurssit 

Hankkeeseen palkataan tiedottaja, joka välittää ja valmistaa materiaalia ryhmille 

sovellettavaksi paikallisessa tiedotuksessa ja kerää tietoa ryhmissä 

toteutetuista hankkeista ja tempauksista maakunnallista tiedotusta varten 

yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. 

 

d. toteutuksen organisaatio 

Ryhmiin palkattavat osa-aikaiset viestinnän yhteyshenkilöt ja ELY-keskuksen 

Maaseutuohjelman tiedottaja muodostavat hankkeen tiedottajan johdolla 

viestintätiimiin. Viestinnän yhteyshenkilöiden työtehtävät oman ryhmänsä 

osalta ovat mm.  

-osallistumista yhteisviestintästrategian päivitystyöhön, 

-yhteisten tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja järjestelyihin, 

-yhteisten, maakunnallisten julkaisujen toteuttaminen (toimitus + valokuvaus),  

-maakunnallisen, yhteisen viestintämateriaalin kehittäminen ja  
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-Some-näkyvyyden parantaminen.  

Hankkeen tiedottaja toimii aktiivisesti valtakunnallisessa viestintäverkostossa. 

Hän välittää tietoa ja valmistaa ryhmille materiaalia verkostossa sovittavista 

asioista. Lisäksi tiedottaja syöttää verkostoon ideoita ja kokemuksia Etelä-

Pohjanmaan toiminnasta ja hyvistä käytännöistä. 

e. kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen kustannukset ja rahoitus, liite 2. 

f. raportointi ja seuranta 

Hankkeen toteutumista seurataan ohjausryhmässä, viestintätiimin ja projektiryhmän 

palavereissa säännöllisesti. Seurantalomakkeet laaditaan annettujen ohjeiden 

mukaisesti. 

g. toteutusoletukset ja riskit 

Hankkeessa toimivat Leader-ryhmät osallistuivat hankesuunnitelman laadintaan. 

Taustamateriaalina käytettiin edellisen ohjelmakauden yhteisviestinnän ydinviestejä 

sekä Manner-Suomen Maaseutuohjelman tavoitteita. 

Hankkeen riskit liittyvät tiedottajan rekrytoinnin onnistumiseen kaikkia osapuolia 

tyydyttävällä tavalla Lisäksi yhteistyötahojen ajankäyttö ja sitoutuminen 

hankkeen hyväksi on saatava onnistumaan. 

4.3 Yhteistyökumppanit 

Hankkeen pääyhteistyökumppanit ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-

Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjäjärjestö, MTK-Etelä-Pohjanmaa ja 

Verkostoyksikkö. Yhteistyökumppaneiden yhteinen tavoite on paikallinen 

aluekehittäminen Etelä-Pohjanmaan alueella. 

 

4.4 Tulokset ja vaikutukset 

Ajanjaksolla 1.9.2015-31.12.2017 on toteutettu hankkeen toimia suunnitelman 

mukaisesti. Ohjausryhmän kokoukset järjestettiin Seinäjoella 25.5.2016 Etelä-

Pohjanaan Yrittäjien tiloissa ja 30.5.2017 Etelä-Pohjanmaan liiton tiloissa. 

   

Osa-aikaisten tiedottajien työaikaan tehtiin muutos 1.6.2016 lukien siten, että Virpi 

Myllymäen ja Sonja Pitkäjärven työaika jakautuu hankkeen loppuun saakka 50 %/50 %. 

Lisäksi hankkeeseen palkattiin 3.4.2017 määräaikaiseksi hanketyöntekijäksi datanomi 

Janne Taipaleenmäki. Hän vastasi pääasiassa Uhoo-sivuston kehittämisestä.  

 

Osa-alueiden edistyminen: 

 

VIESTINTÄTIIMI:  

1.9-31.12.2015: viestintätiimin työ käynnistettiin ja sovittiin kokouskäytännöstä ja 

päivitettiin hankesuunnitelma. 

1.1.-30.6.2016: laadittiin yhteisessä työpajassa Leader-ryhmien omat vuosikellot ja 

yhteisviestinnän vuosikello. ELY-keskuksen tiedottaja laati oman vuosikellonsa. Nämä 
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synkronoitiin päällekkäisyyksien karsimiseksi ja yhteistyön tehostamiseksi. 

Viestintätiimin yhteydenpitoa tehostettiin ottamalla käyttöön Skype ja Sharepoint. 

 

1.7.-31.12.2016: viestintätiimi kokoontui säännöllisesti skypeä hyödyntäen. Lisäksi 

osallistuttiin ja aktivoitiin Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston toimintaa. 

Tiimiläiset tuottivat aineistoa Uhoo-uutisiin mm. Leaderin 20-vuotisjuhlaa 

taustoittamalla. 

1.1-31.12.2017: viestintätiimi kokoontui säännöllisesti. Toteutettiin yhdessä 

vuosikellojen päivitys, suunniteltiin yhteisosastoa valtakunnalliseen Farmari 

maatalousnäyttelyyn ja ideoitiin yhteistyössä ELY-keskuksen tiedottajan kanssa Etelä-

Pohjanmaan kehittäjäverkoston seuraavia tapaamisia.  

 

YHTEISVIESTINTÄSTRATEGIA: 

1.9-31.12.2015: yhteisviestintästrategia arvioitiin ryhmittäin ja sovittiin 

päivitysprosessin sisällöstä. 

 

1.1.-30.6.2016: Yhteisviestintästrategia päivitettiin toteutettua arviota hyväksi 

käyttäen kuluvan ohjelmakauden mittaiseksi. Strategia esiteltiin maakunnan Leader-

ryhmien Kevätkylvö-koulutuspäivässä (14.5.2016 Ilmajoella). Lisäksi strategian arvot 

kirjattiin hiirimattoon sekä ”huoneentauluun”, joka jaettiin ryhmien ja hallitusten 

jäsenien käyttöön yhteistyöstä muistuttamaan. 

1.7.-31.12.2016: Päivitettyä yhteisviestintästrategiaa hyödynnettiin. 

1.1.-31.12.2017: Päivitettyä yhteisviestintästrategiaa hyödynnettiin. Etelä-

Pohjanmaan kehittäjäverkostolle järjestetyssä brändityöpajassa strategian arvoista 

toteutettiin visualisointi, joka jaetaan kaikille ryhmille Sharepointin kautta. 

 

 

OMAT JULKAISUT:  

1.9-31.12.2015: Leader 20-vuotisjuhlajulkaisun sisällön kartoittaminen ryhmittäin ja 

alustavan sisältösuunnitelman laatiminen 

1.1.-30.6.2016: Leader 20-vuotisjuhlajulkaisun nimeksi päätettiin Uhoomatta parhaat -

Leader-toimintaa 20 vuotta Etelä-Pohjanmaalla. Julkaisun teemoiksi valittiin Kotiseutu, 

Yrittäjyys, Tulevaisuus ja Kivijalka. Toteutettiin hintatason vertailu julkaisun taitto- ja 

painotyöstä. Päivitettiin ryhmien yhteinen yritystukiesite.     

1.7.-31.12.2016: Tuotettiin kerätyn aineiston ja haastattelujen pohjalta Uhoomatta 

parhaat -juhlajulkaisu, joka julkistettiin samannimisessä juhlassa Lapualla (4.11.2016). 

Julkaisu toimitettiin mm. kaikkiin alueen kuntiin, yhteistyöjärjestöille, alueen 

päättäjille sekä kirjastoihin. Lisäksi tuotettiin Leader 20 vuotta -juhlanäyttely, joka 

kiertää maakunnassa koko vuoden 2017. 

1.1.-31.12.2017: Toteutettiin ja päivitettiin esitemateriaalia eri tilaisuuksiin 

hyödynnettäväksi. Leader 20-vuotta juhlanäyttelystä tehtiin nettiversio uhoo.fi 

sivustolle. Lisäksi näyttelyä täydennettiin neljällä eri videolla, jonka tiimiläiset 

toteuttivat Mitä kuuluu nyt? otsakkeen alla. Muokattiin ja painatettiin kv-käyttöön 

suunnitellusta muistivihosta suomenkielinen versio sidosryhmille ja yhteistyötahoille 

jaettavaksi. 

 

 

 



6 

   

SOME:  

1.9-31.12.2015: ryhmien some-osaamisen ja koulutustoiveiden kartoittaminen ja 

tavoitteenasettelusta sopiminen. 

1.1.-30.6.2016: Järjestettiin ryhmien henkilökunnalle koulutusta videotuotannon 

kehittämisestä sekä some-kanavien hallinnasta yhteistyössä Suupohjan ammatti-

instituutin kanssa. Käynnistettiin yhtäaikaiset Facebook-kampanjat ja sisällytettiin 

niihin myös mainontaa. Lisäksi editoitiin Youtubeen viisi videota, joissa yrittäjät 

kertovat yritystukikokemuksistaan sekä päivitettiin Leader kahdessa minuutissa -

video. Ideoitiin ja toteutettiin Facebookissa ja Instassa toiminut Uhoo-kesäkuvakisa.  

1.7.-31.12.2016: Osallistuttiin kansallisen viestintäverkoston some-koulutuksiin ja 

välitettiin saatu aineistoa ryhmille. Aktivoitiin Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston 

Facebook -sivujen käyttöä yhteistyössä ELY-keskuksen tiedottajan kanssa. 

Markkinoitiin Uhoo Road Tripiä somessa ja sähköisissä välineissä muun muassa Flash-

animaation avulla. Luotiin Flickr-tili Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmille, jossa jaettiin 

Uhoomatta parhaat -juhlan kuvat kaikille vieraille.  

1.1.-31.12.2017: Jatkettiin aktiivista näkymistä erityisesti Facebookissa. Kannustettiin 

tiimiläisiä hyödyntämään monikanavaisuutta. Toteutettiin somea varten kuusiosainen 

gif-animaatiosarja Leader-toiminta tutuksi. Animaatioita hyödynnettiin myös ryhmien 

nettisivuilla. Nettisivuille luotiin myös pieni aplikaatio, joka pyörittää asiakkaiden 

suosituksia.  

 

 

KANSAINVÄLINEN MATERIAALI: 

1.9-31.12.2015: materiaalin kartoitus ryhmittäin sekä yhteistyöverkostossa, tulevien 

tarpeiden kartoittaminen (mm. kielivalinnat). 

1.1.-30.6.2016: Tilattiin Matka halki jokilavean-lyhytelokuva tarjouskilpailun 

perusteella. Päätettiin, että esittely toimii musiikin varassa itsenäisenä kuvauksena 

Etelä-Pohjanmaasta ja Leader-toiminnasta.  

Laadittiin maakunnan yleisesittely sekä ryhmien kehittämisstrategioiden ydinviestit 

PowerPoint-muotoon ja käännätettiin ne englanniksi. Lisäksi lisättiin englanninkielinen 

tekstitys Leader kahdessa minuutissa -videoon. 

1.7.-31.12.2016: Kansainvälistä materiaalia hyödynnettiin eri tilaisuuksissa. Lisäksi 

materiaalin tarpeet vuodelle 2017 kartoitettiin. Taitettiin englanninkielinen versio 

esitteestä ”Kymmenen faktaa yritystuista”. Kirjoitettiin artikkeli Leader-ryhmien kv-

toiminnasta Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisemaan Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa -

lehteen.   

1.1.-31.12.2017: Tehtiin sähköiseen Uhoo-uutiskirjeeseen videohaastattelu Etelä-

Pohjanmaan liiton kansainvälisten asioiden päällikkö Jaakko Hallilasta otsikolla: Lisää 

rohkeutta kansainvälistymiseen (http://www.uhoo.fi/lisaa-rohkeutta-

kansainvalistymiseen/ ).  Visualisoitiin aikaisemmin käännätetyt PP-esitykset. 

Käsikirjoitettiin ja hankittiin kv-käyttöön ns. jakotavaraksi pieniä muistiinpanovihkoja, 

joissa on Maaseutuohjelman, Leader toiminnan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnan lyhyt 

esittely. Lisättiin Matka halki jokilavean -lyhytelokuvaan englanninkielinen tekstitys. 

 

 

LEADER BRÄNDI (UHOO): 

1.9-31.12.2015: Uhoo-logon arviointi SWOT-analyysiin avulla, tarjouspyyntöjen 

laatiminen ja logon valinta. Uhoo.fi sivuston päivittäminen uuden ilmeen mukaiseksi. 

http://www.uhoo.fi/lisaa-rohkeutta-kansainvalistymiseen/
http://www.uhoo.fi/lisaa-rohkeutta-kansainvalistymiseen/
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1.1.-30.6.2016:  

Uhoo.fi sivustolla ja sähköisenä uutiskirjeenä julkaistiin Uhoo-uutiset kahdesti 

ajanjakson aikana. Juttujen sisällössä keskityttiin muun muassa 20-vuotisjuhlavuoteen 

ja hyödynnettiin koulutuksessa saatuja video- sekä sometuotannon oppeja. 

1.7.-31.12.2016: Uhoo.fi sivustolla ja sähköisenä uutiskirjeenä julkaistiin Uhoo-uutiset 

kahdesti ajanjakson aikana. Juttujen sisällöt käsittelivät juhlavuotta sekä hanke-

esimerkkejä. Uhoo Road trip -kiertoajelujen viestinnän ja markkinoinnin organisointi 

valtakunnallisella Leader -viikolla.  

1.1.-31.12.2017: Uhoo.fi sivustolla ja sähköisen uutiskirjeenä julkaistiin Uhoo-uutiset 

kahdesti ajanjakson aikana. Päivitettiin sivustoa Kylille-hankkeesta kertovalla videolla 

sekä yhteisjutulla, johon kerättiin yksi hanke-esittely / ryhmä. Uhoo sivustolla oli 

keväällä 2017 7300 tilaajaa ympäri Suomen. Uutiskirjeen avausprosentti oli keskimäärin 

30% ja tilaajien määrä on saatu maltilliseen kasvuun. Sivusto muutettiin 

responsiiviseksi. Uhoo road trip -kiertoajelujen suunnittelu elo-syyskuun vaihteen 

valtakunnalliselle Leader viikolle toteutettiin tiimissä. Samalla pohdittiin Uhoo brändin 

jatkohyödyntämistä hankkeen päättymisen jälkeen. 

 

VALTAKUNNALLINEN VERKOSTOYHTEISTYÖ: 

1.9-31.12.2015: tutustuminen verkoston suunnitelmiin ja toimijoihin, ja mm. Taylor 

frame -konseptin hyödyntäminen. 

1.1.-30.6.2016: Osallistuminen valtakunnallisen viestintäverkoston tapaamisiin ja 

koulutuksiin. Hyvien käytäntöjen jakaminen verkostossa mm. Facebookin kautta sekä 

kokouksissa. Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston Facebook-sivun perustaminen ja 

ylläpitäminen yhdessä ELY-keskuksen tiedottajan kanssa.  

Leader 20-vuotisjuhlalogon suunnitteleminen ja jakaminen valtakunnallisen verkoston 

käyttöön viralliseksi juhlavuoden logoksi:  

 
Sisällön tuottaminen ELY-keskuksen Uutisjyvät-uutiskirjeeseen.  

1.7.-31.12.2016: Osallistuminen valtakunnallisen viestintäverkoston tapaamisiin ja 

koulutuksiin. Hyvien käytäntöjen jakaminen verkostossa (mm. ministeriön pyytämä 

puheenvuoro Etelä-Pohjanmaan viestintäyhteistyömallista sekä valtakunnallisen 

Leader-infografiikan työversioiden kommentointi). Sisällön tuottaminen ELY-

keskuksen Uutisjyvät-uutiskirjeeseen.  

1.1.-31.12.2017: Osallistuminen valtakunnallisen viestintäverkoston tapaamisiin ja 

koulutuksiin ja tiedon välittäminen Leader-ryhmille. Sisällön tuottaminen ELY-

keskuksen Uutisjyvät-uutiskirjeeseen. Leader-ryhmien, Ely-keskuksen ja 

verkostopalveluiden yhteisosaston suunnittelu ja toteutus Farmarissa. 

 

 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Hankkeen vaikutuksia ja tuloksia kerättiin hankkeessa koko ajan. Myös toimimattomat 

kokeilut kirjattiin ja käsiteltiin tiimissä. Yleisesti palaute hankkeen onnistumisesta oli 

positiivinen ja yhteisviestintä Leader-ryhmien ja erityisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskuksen tiedottajan kanssa koettiin tuoneen konkreettista ja pitkäkestoista lisäarvoa 
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Maaseutuohjelman tulosten esiin nostamiseksi. Ohjausryhmä ja tiimi esittivät 

jatkotoimenpiteiksi seuraavia tehtäväkokonaisuuksia: 

- Uhoo uutiskirjeen tilaajien palveleminen jatkossakin eli kirjeen ilmestyminen 

neljästi vuodessa ja Uhoo.fi sivuston säilyminen uutiskirjeiden arkistona.  

- Yhteisten, maakunnallisten tapahtumien koordinointi, esim. Uhoo road tripit 

vuosittain valtakunnallisella Leader-viikolla elo-syyskuun vaihteessa 

- pitkäkestoinen ja hedelmällinen tiimityö ryhmien viestinnästä vastaavien ja ELY-

keskuksen tiedottajan välillä (Uutisjyvä-Uhoo, Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkosto 

jne). 

- kansainvälisen yhteistyön kehittäminen Etelä-Pohjanmaan liiton Europe Contact 

Pointin kanssa. 

 

 

6. Allekirjoitukset ja päiväys  

       

       Kauhajoella 30.6.2017 

 

 

 

      ______________________________  

      Paavo Mattila,          

      hankkeen johtaja         

      toiminnanjohtaja, Leader Suupohja   

 

 

 

    ______________________________     ______________________________ 

 Virpi Myllymäki        Sonja Pitkäjärvi 

 tiedottaja         tiedottaja 

 

   


