
Selviytymispaketti hanketoimijalle 

Verkkosivut 

 

Nopein ja edullisin tapa on avata sivut HAMKin valmiille sivupohjille. Saat tyhjät sivupohjat käyttöösi 

parissa päivässä. 

Jos HAMKin sivupohjat eivät sovellu hankkeelle ja teillä on perusteltu syy tehdä oma sivut 

(esimerkiksi hankkeen päättymisen jälkeen sivusto siirtyy jonkun yrityksen ylläpitämäksi), myös 

tällaiset on mahdollista tehdä. Sivusto tehdään yhteistyössä kilpailutetun verkkopalvelutoimittajan 

kanssa. Oman verkkosivun tekeminen kestää 1-3 kuukautta ja maksaa työmäärästä riippuen 1000-

5000€ alv 0%  euroa.  

 

Taittotyö (flyerit, roll upit, julisteet, esitteet) 

Kaikkien painettavien materiaalien ns. taittotyö teetetään kilpailutetussa mainostoimistossa. 

Toimistossa tehdään myös mahdollinen hankkeen logon suunnittelu. Painotyön tekee kilpailutettu 

painotalo. Toimita mainostoimistostasi saatu materiaali sähköpostilla painotaloon.  

Käyntikortit 

Käyntikortit tilataan yksikkönne yhteyshenkilöltä.  

 

Mediatiedote/Lehdistötiedote 

 

Mediatiedote kannattaa laatia silloin, kun haluatte herättää toimittajien kiinnostuksen. Tiedote on 

perusteltu silloin, kun tutkimuksessa tai hankkeessa tapahtuu jotain konkreettista tai kiinnostavaa. 

Esimerkkejä tiedotteista 

Projektipäällikkö tai joku muu hankeen työntekijä kirjoittaa tiedotteesta ensimmäisen version. 

Ohjeet kirjoittamiseen löydät täältä. 

Lähetä tieto tulevasta tiedotteesta Strategiseen viestintään Service Deskin kautta. 

(viestintäasiantuntija Mianän asiantuntijalle. Mediatiedote lähetetään keskitetysti Strategisesta 

viestinnästä. Kerro myös, mille lehdille/medioille haluat, että tiedote lähetetään. Tulevasta 

tiedotteesta kannattaa olla ajoissa yhteydessä Strategiseen viestintään, sillä tiedotteita pyritään 

lähettämään tasaisin väliajoin. Saat omalle tiedotteellesi silloin parhaan mahdollisen lähetysajan. 

Blogi 

HAMKin blogialustan löydät täältä. 

Uutiskirjetyökalu  

Käytämme HAMKissa Postiviidakko-uutiskirjetyökalua, ja saat käyttöösi tunnukset sekä opastuksen 

työkalun käyttöön. Olemme luoneet tutkimusyksikkökohtaisia alitilejä. Tilin avaamisesta ja käytöstä 

tulee kuluja. Huomioithan, että uutiskirjeet määritellään sähköiseksi suoramarkkinoinniksi, jolloin 

sinulla tulee aina olla lupa vastaanottajalta lähettää kyseisiä viestejä.  

Some-kanavat 

Tunnistakaa kanavat, joissa kohderyhmänne on. Päättäkää mitä kanavia käytätte (Facebook, 

LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, Whatsapp, Snapchat). Teettekö hankkeelle omat FB-sivut vai 



päivitättekö omilla profiileilla omalle seinälle tai tiettyihin ryhmiin. Hyödynnättekö tutkimusyksikön 

tilejä?  On täysin sallittua kertoa asioista myös henkilökohtaisella tilillä, mikäli haluatte niin toimia.  

Päättäkää miten usein ja millaista sisältöä tuotatte. Sopikaa päivitysvuorot. Hyviä pohjia löytyy 

esi erkiksi hakusa alla ”so ekale teri” 

Tutkija, kun käytät sosiaalista mediaa tutkimuksen tekemisessä tai julkaisemisessa otathan 

huomioon nämä seuraavat asiat: 

Muista myös 

HAMKin Uutiskirje 

HAMKin uutiskirje lähetetään sen tilanneille henkilöille joka kuukauden ensimmäisellä viikolla (ei 

heinäkuussa). Uutiskirjeessä on kolme pääjuttua: Juuri nyt, Kuukauden hamkilainen ja Tutkittavana. 

Lisäksi kirjeessä nostetaan esille ajankohtaisia asioita kuten tulevia tapahtumia, blogitekstejä ja 

julkaistuja artikkeleita sekä opinnäytetöitä. Vinkkaa hankkeestasi tai tutkimuksestasi uutiskirjeeseen.  

Vierailijakirjoitukset 

HAMKilla on ns. vierailijakolumnisti-paikka Hämeen Sanomissa, Aamupostissa, Forssan Lehdessä ja 

Valkeakosken Sanomissa. HAMKin kirjoitus ilmestyy noin kerran kuukaudessa ja sen merkkimäärä on 

tarkkaan rajattu. Sisällön tulee olla kantaaottava tai toimintaa esittelevä. Myös sisällön tulee olla 

lehden antamien ohjeiden mukainen. Voit tarjoutua myös vierailijakirjoituksen kirjoittajaksi. Tästä 

tekstistä saat julkaisupisteet. 

Muut lehdille tarjottavat jutut 

Julkaisemisen ohjeet löytyvät täältä. Lähtökohtaisesti emme suosittele lähettämään sanomalehdille 

aineistoa, jota he eivät ole tilanneet.  

 


