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1
Yleisperiaatteet

EU-kansalaiset	voivat	pyytää	kansalaisaloitteella	Euroopan	komissiota	tekemään	säädösehdotuksen	jostakin	aiheesta,	
joka	kuuluu	komission	toimivaltaan.	Näin	he	voivat	vaikuttaa	suoraan	EU:n	politiikkaan.	Jotta	aloite	voidaan	ottaa	
komission	käsittelyyn,	aloitteen	järjestäjien	on	kerättävä	vähintään	miljoona	allekirjoitusta	vähintään	seitsemästä	
EU:n	jäsenvaltiosta.	Tuenilmausten	keräämiseen	on	aikaa	12	kuukautta,	mutta	aloituspäivän	voi	valita	itse	ja	se	voi	
olla	mikä	tahansa	päivä	kuuden	kuukauden	kuluessa	aloitteen	rekisteröinnistä.

Jos	haluat	lisätietoa	eurooppalaisen	kansalaisaloitteen	rekisteröimisestä,	tutustu	kansalaisaloitteen laatimista 
koskeviin ohjeisiin.	EU:n	kansalaisaloitefoorumin	neuvontapalvelusta	saa	tapauskohtaista	neuvontaa	aloitteen	
valmisteluvaiheessa.	

Yli	miljoonan	tuenilmauksen	kerääminen	EU-kansalaisilta	vähintään	7	eri	maasta	vuoden	aikana	on	helpommin	
sanottu	kuin	tehty.	Sen	vuoksi	tiedotuskampanja	kannattaa	valmistella	huolellisesti	ennen	kuin	tuenilmaisujen	
kerääminen	aloitetaan.	Lisäksi	järjestäjien	on	hyvä	varmistaa,	että	heillä	on	käytettävissään	aloitteen	toteuttamiseen	
tarvittavat	resurssit.	Hyvin	valmistellun	kampanjan	tunnusmerkkejä	ovat	muun	muassa

•	 taitavasti	johdettu	monikielinen	ja	monikansallinen	kampanjointitiimi,	jolla	on	hyvä	yhteistyöverkosto

•	 selkeät	ja	johdonmukaiset	tavoitteet,	jotka	kampanjalla	halutaan	saavuttaa,	sekä	kyky	ottaa	huomioon	
paikalliset	olosuhteet

•	 yhdenmukainen	visuaalinen	ilme

•	 vakuuttava	kampanjasivusto

•	 keskeisten	viestintäkanavien	hyödyntäminen.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_fi
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2
EU:n	laajuisen	tukiverkoston	
luominen

EU:n	kansalaisaloitekampanjan	onnistumista	voi	pohjustaa	hyvällä	
valmistelulla.	Jos	harkitset	kansalaisaloitteen	tekemistä	mutta	sinulla	ei	
vielä	ole	vankkaa EU:n laajuista verkostoa,	kannattaa	ensin	koota	itselleen	
tiivis	ja	sitoutunut	tukiryhmä.	Verkosto	olisi	hyvä	olla	olemassa	jo	ennen	
aloitteen	käynnistämistä,	mutta	verkostoa	ehtii	kehittää	myös	aloitteen	
rekisteröimisen	jälkeen,	ennen	kuin	tuenilmausten	keruuaika	alkaa.		
Parhaiten	onnistut	luomalla	yhteyksiä	muunmaalaisiin	kansalaisaktivisteihin	
ja	organisaatioihin,	joiden	kanssa	sinulla	on	yhteisiä	kiinnostuksen	kohteita	
ja	intressejä.	Jos	verkosto	on	jo	olemassa,	kannattaa	edetä seuraavasti	(ks.	
myös	yhteistyökumppanien hakua koskevat ohjeet):

•	 Pyri	ymmärtämään	kunkin	yhteistyökumppanin	tavoitteet,	sillä	
ne	eivät	välttämättä	ole	täysin	samat	kuin	sinun.	Määrittele	
kampanjallesi keskeiset tavoitteet,	joihin	kaikki	kumppanit	ovat	
valmiita	sitoutumaan.

•	 Valitse muutama jäsenvaltio (mielellään vähintään 7),	joissa	
kansalaisaloitteen	aihe	on	jo	tunnettu	ja	sitä	kannatetaan	laajalti.	
Jos	löydät	lisäksi	vahvan	yhteistyökumppanin,	pystyt	keskittämään	
kampanjasi	alueelle,	jossa	sen	onnistumismahdollisuudet	ovat	
suurimmat.

•	 Kartoita	kunkin	yhteistyökumppanin	resurssit	(rahalliset	ja	
henkilöresurssit,	verkostot	ja	vapaaehtoistyövoima),	ja	jos	jonkin	
osapuolen	resurssit	ovat	vähäiset,	etsi	sen	tueksi toinen kumppani 
samasta maasta.

•	 Sovi	kumppaneiden	kanssa	rahoituksesta	–	rahoitetaanko	
kampanja	paikallisesti	kussakin	maassa	vai	yhdistetäänkö	ja	
kohdistetaanko	resursseja	tarpeen	mukaan?

•	 Päätä,	miten	kampanjaa	koordinoidaan	–	mitä	kieliä	ja	mitä	sisäisiä	
viestintävälineitä	käytetään?

•	 Kokoa	valtakunnalliset ja koordinoinnista vastaavat taustajoukot	
ja,	jos	mahdollista,	järjestä	heille	tilaisuus	tavata	toisensa	
kasvokkain.

•	 Aloita	mahdollisimman	varhaisessa	vaiheessa	säännöllinen 
yhteistyö	kampanjasuunnitelmien	laatimiseksi	käyttämällä	sovittuja	
viestintävälineitä	ja	kieliä.	Pyri	havaitsemaan	ja	ratkaisemaan	
nopeasti	kaikki	sisäiseen	viestintään	liittyvät	ongelmat.

Vinkkejä
Toimiva	viestintä	kansainvälisen	
kampanjaryhmän	jäsenten	välillä	
tukee	ideoiden,	työtapojen	ja	
materiaalien	(tekstien,	mallien	
jne.)	vaihtoa	ja	on	tehokas	tapa	
vähentää	virheiden	toistumista.	
Organisoi	toiminta	siten,	että	
keskuskoordinaattorit	tukevat	
ja	opastavat	valtakunnallisia	
taustajoukkoja,	jotka	voivat	
puolestaan	keskustella	helposti	
keskenään	esimerkiksi	WhatsApp-
ryhmien,	Slackin	ja/tai	Skypen	
välityksellä.
Viestintäsuunnitelma	koostuu	
kolmesta	osasta:
•	Valmistelevat toimet	–	
sidosryhmien	määrittäminen,	
kampanjan	tavoitteista	
tiedottaminen	ja	
tiedotusaineiston	laatiminen	ja	
testaus.

•	Kansalaisaloitekampanja	–	tiivis	
12	kuukauden	jakso,	jonka	
aikana	pyritään	keräämään	
aloitteelle	vaadittavat	1	miljoona	
tuenilmausta.

•	Jatkotoimet	–	yhteydenpito	
sidosryhmiin	ja	tukijoihin,	joka	
voi	jatkua,	vaikka	et	olisikaan	
saanut	aloitteellesi	riittävästi	
allekirjoituksia.

Aloita	määrittelemällä	kampanjasi 
kohdeyleisö.	Kohdeyleisön	
ei	tarvitse	olla	sama	kaikissa	
kampanjan	kohteena	olevissa	
maissa.			
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Kampanjasi kohdeyleisö
•	Mieti,	mistä ryhmistä	löydät	helpoiten	henkilöitä,	jotka	ovat	halukkaita	allekirjoittamaan	aloitteesi.	Älä	luota	pelkkään	
intuitioon	vaan	hanki	luotettavaa	tutkimustietoa	analyysisi	tueksi.	

•	Pyydä	kohdemaasi	yhteistyökumppaneilta	apua	kohderyhmien	määrittämisessä,	sillä	ne	tuntevat	paikalliset	olosuhteet	
parhaiten.

•	Pyri	määrittämään	muutama	tyypillinen	kannattajaprofiili	sukupuolen,	iän,	ammatin,	kiinnostuksenkohteiden,	intressien	jne.	
perusteella.	Mieti,	kuinka lähestyisit	kutakin	profiilia	edustavia	henkilöitä,	ja	laadi	strategia	sen	mukaisesti.	

•	Selvitä,	missä	kohderyhmät	kokoontuvat	(verkossa	ja	kasvotusten).	On	tärkeää	valita	yksi	tai	kaksi	sosiaalisen	median	
foorumia,	joille	kampanjointi	keskitetään.	Kohderyhmien	edustajien	tapaaminen	kasvokkain	voi	kuitenkin	myös	olla	
tarpeen.

•	Perehdy	siihen,	minkälaista kieltä kohderyhmien edustajat käyttävät,	mikä	heihin	vetoaa	ja	mikä	ei.	Huomaa	kuitenkin,	että	
yksilöllisiä	eroja	voi	esiintyä.
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Keskeinen	rooli	on	itse	kampanjasuunnitelmalla.	Määrittele	kaikkia	keskeisiä 
kampanjatoimia	varten	mahdollisimman	selkeästi	seuraavat:

•	 Kohderyhmä(t)

•	 Käytettävä(t)	kanava(t)	–	esim.	Facebook	tai	joku	muu	sosiaalisen	
median	alusta,	ja/tai	mediakampanja

•	 Keskeinen	sanoma

•	 Käytettävät	formaatit	(media)

•	 Tarvittavat	resurssit	ja	aika	–	onko	niitä	tarpeeksi?

•	 Toimen	alkamis-	ja	päättymispäivä

•	 Tavoitteet	(montako	allekirjoitusta	toimella	on	tarkoitus	saada)

Älykkäällä	viestintästrategialla	on	kumulatiivinen vaikutus.	Suunnittele	ja	
ajoita	toimet	siten,	että	ne	tukevat	toisiaan.	Esimerkki:

•	 Etsi	kansalaisaloitekampanjasi	kohderyhmästä	joku	laajalti	tunnettu	
henkilö.

•	 Viestitä	hänelle	Twitterissä,	että	monet	hänen	seuraajistaan	ovat	jo	
allekirjoittaneet	aloitteen.	Voit	myös	kysyä	suoraan,	olisiko	hänkin	
valmis	allekirjoittamaan	aloitteen.

•	 Julkaise	sisältöä,	joka	todennäköisesti	vetoaa	kyseisen	henkilön	
muihin	seuraajiin	(tällä	on	painoarvoa	erityisesti	silloin,	jos	hän	itse	
on	jo	allekirjoittanut	aloitteen).

•	 Pyri	herättämään	tiedotusvälineiden	kiinnostus.

•	 Mitä	useamman	tunnetun	henkilön	saat	mukaan,	sitä	
tehokkaammin	pystyt	levittämään	kampanjan	sanomaa	ja	
keräämään	allekirjoituksia.

Vinkkejä
Ajoitus	on	ratkaisevan	tärkeää.	
Älä	järjestä	merkittäviä	
kampanjatoimia	kesän	tai	
joululoman	aikana,	jolloin	ihmisillä	
on	muita	asioita	mielessään.	
Muista	kuitenkin,	että	on	
suositeltavaa	hyödyntää	paikallista	
poliittista	tilannetta	ja	siihen	
liittyvää	tahtotilaa.	Pidä	silmällä	
valtakunnallisia	ja	alueellisia	
tapahtumia	ja	seuraa,	käydäänkö	
niissä	keskustelua	samasta	
aiheesta,	jota	aloitteesi	koskee.	
Jos	käydään,	voit	vauhdittaa	
kampanjaasi	osallistumalla	
tapahtumiin.
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3
Markkinointistrategiat

Sosiaalinen	media	on	tehokas	kampanjointiväline,	ja	useimmat	kampanjoijat	
suosittelevatkin	sen	käyttöä.	Jotkut	ovat	jopa	sitä	mieltä,	että	muita	
välineitä	ei	tarvita.	Allekirjoitusten	keräämisessä	voi	kuitenkin	hyödyntää	
myös	muita	tapoja.		Erityisesti	paikalliset	erityisolosuhteet	voivat	puoltaa	
monitahoisemman	strategian	käyttöä.	Kaikilla	aloitteilla	olisi	kuitenkin	hyvä	
olla	vahva	sosiaalisen	median	markkinointistrategia,	joka	etenee	vaiheittain:

•	 Määritetään	kohdeyleisö.

•	 Valitaan	yksi	(tai	enintään	kaksi)	kohdeyleisön	laajalti	
käyttämää	sosiaalisen median alustaa	–	suosi	sinulle	tai	
yhteistyökumppaneillesi	jo	entuudestaan	tuttuja	alustoja.

•	 Määritetään	yhteistyökumppanit ja vaikuttajat,	joilla	on	
vaikutusvaltaa	kohdeyleisön	keskuudessa.

•	 Valitaan	aloitteelle	lyhyt,	osuva	ja	helppotajuinen	nimi,	joka	on	
helppo	kääntää	muille	kielille,	kuten	”Stop	glyphosate”,	”End	the	
cage	age”	tai	”Housing	for	all”.	Luodaan	aloitteelle	mieleenpainuva	ja	
houkutteleva	visuaalinen	ilme.	

•	 Laaditaan	sopivaa tiedotusaineistoa	ja	testataan	se	–	aineiston	ja	
sen	välittämien	viestien	pitää	vedota	kohderyhmiin,	ja	niiden	tulisi	
olla	selkeät	ja	ytimekkäät,	jotta	ne	soveltuvat	eri	viestintäkanaviin.

•	 Toteutetaan	kampanja	useammassa	aallossa	–	jos	varoja	on,	käytä	
pieniä	summia	sellaisten	sosiaalisen	median	julkaisujen tukemiseen,	
jotka	tukevat	kampanjan	viestiä.

•	 Seurataan	tuloksia	tarkasti	ja	jäljitetään	käyttäjäpolkua,	jos	
mahdollista.	Jos	käyttäjäpolku	ei	johda	käyttäjää	oikeaan	
kohteeseen	(eli	kansalaisaloitteen	allekirjoitussivulle),	pyritään	
selvittämään,	missä	vaiheessa	käyttäjä	eksyy	polulta	ja	miksi.	Lisäksi	
on	mietittävä,	miten	ongelman	voi	korjata.	Palautetta	ja	tuloksia	
seuraamalla	kampanjaa	ja	sen	viestintää	voi	kehittää	edelleen.

Vinkkejä
•	Vastaa	kommentteihin	ja	
kysymyksiin.	Jos	joudut	
trollauksen	kohteeksi,	
toimi	ystävällisesti	mutta	
määrätietoisesti.	Muista,	että	
yhteisön	säännöt	ja	moderointi	
suojelevat	sinua.	Trollin	voi	myös	
blokata.

•	Ole	kärsivällinen	ja	muista,	että	
vaikka	perimmäisenä	tavoitteena	
onkin	saada	ihmiset	menemään	
aloitteesi	allekirjoitussivustolle,	
painostaminen	ei	auta.

•	Pyydä	yhteistyökumppaneita	
ja	mielipidevaikuttajia	
jakamaan	tärkeimmät	julkaisusi	
sosiaalisessa	mediassa.

•	Hyödynnä	valtakunnallisia	
tapahtumia	(aloitteen	aiheeseen	
liittyviä	konferensseja	tai	
TV-ohjelmia)	ja	niiden	
aihetunnisteita	(hashtags)	
–	niiden	avulla	voit	saada	
kampanjallesi	näkyvyyttä	uusien	
kohderyhmien	keskuudessa.
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4
Kampanjan	keskeinen	sanoma

Kampanjan	keskeisen	sanoman	muotoilussa	voit	käyttää	apuna	seuraavia:

•	 Mieti,	miten	voisit	selittää	isoäidillesi	tai	naapurillesi	kahdella	tai	
kolmella	virkkeellä,	mihin kansalaisaloitteella pyritään.

•	 Miten	selittäisit	aloitteesi	10-vuotiaalle?

•	 Yritä	tiivistää	viestisi	viiteen sanaan.	(Keskity	faktoihin,	älä	yritä	olla	
nokkela!)

•	 Varmista,	että	viestin	näkökulma	on	myönteinen.

•	 Varmista,	että	osaat	selittää	EU:n	kansalaisaloitemenettelyn	
selkeästi	ja	yksinkertaisesti	ja	perustella,	miksi	
tuenilmauslomakkeen	täyttäminen	on	tärkeää	ja	miten	EU:n	
lainsäädännön	muuttaminen	parantaa	tilannetta.	
Muistathan	myös,	että	voit	hyödyntää	kansalaisaloitesivustolla	
olevaa	aineistopakettia,	joka	on	saatavilla	kaikilla	EU:n	virallisilla	
kielillä.	

•	 Lokalisoi	materiaalisi	kuhunkin	kampanjan	kohdemaahan	sopiviksi.	
Tämä	tarkoittaa	sitä,	että	viestien	tulisi	olla	saatavilla	kohdemaiden	
kielillä,	ja	ne	olisi	mukautettava	kyseisten	maiden	kulttuuritaustaan.	

•	 Testaa	materiaalisi	kohdeyleisön	keskuudessa.	Reagoivatko	ihmiset	
toivotulla	tavalla?

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_fi
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5
Viestintäkanavat

Kampanjalle omistettu sivusto	voi	olla	erinomainen	työkalu,	kunhan	se	on

•	 helppo löytää	–	rekisteröimäsi	verkkotunnuksen	tulisi	olla	lyhyt,	kuvaava	ja	helppo	muistaa

•	 monikielinen	–	saatavilla	kunkin	kampanjamaan	kielellä

•	 selkeä	–	sivustolla	on	annettava	selkeä	ja	ytimekäs	kuvaus	ongelmasta,	johon	aloitteella	yritetään	puuttua,	
siihen	haetusta	ratkaisusta	sekä	EU:n	kansalaisaloitemenettelystä	ja	sen	aikataulusta

•	 kiinnostusta herättävä	–	sivustolla	on	miellyttävä	ja	mieleenpainuva	ulkoasu,	johon	kuuluu	esim.	grafiikkaa	
tai	videoita	ja	joka	vetää	puoleensa	kävijöitä	ja	edesauttaa	viestin	välittymistä	

•	 motivoiva	–	sivustolla	annetaan	reaaliaikaiset	tiedot	sekä	maakohtaisesta	allekirjoitusten	määrästä	että	
allekirjoitusten	kokonaismäärästä,	mikä	houkuttelee	lisää	allekirjoittajia	ja	pitää	yllä	aloitteen	järjestäjien	
motivaatiota

•	 sisällöltään hyödyllinen	–	sisältää	linkkejä	lisämateriaaleihin,	joihin	kävijä	voi	halutessaan	tutustua

•	 osallistumaan kannustava	–	sivustolta	pääsee	kätevästi	suoraan	kansalaisaloitteen	allekirjoitussivulle.

Sosiaalisen median hyödyntäminen

Päätä	mahdollisimman	aikaisessa	vaiheessa,	mitä	sosiaalisen	median	alustoja	(Twitter,	Facebook,	LinkedIn,	Instagram,	
YouTube	jne.)	ja	tilejä	hyödynnät	kampanjassasi.	Käytätkö	esimerkiksi	yhteistyökumppanien	jo	olemassa	olevia	
Facebook-sivuja	vai	luotko	kampanjalle	kokonaan	uuden	sivun	(jossa	on	sisältöä	useilla	kielillä)	vai	useita	uusia	sivuja	
(yksi	kutakin	kampanjamaata	varten)?

Jos	päädyt	luomaan	uuden	sivun	tai	uusia	sivuja,	tee	se	mahdollisimman	varhaisessa	vaiheessa	tai	joka	tapauksessa	
hyvissä	ajoin	ennen	kampanjan	käynnistämistä.	Varmista	myös,	että	yhteistyökumppanisi	ja	aloitteen	kannalta	
tärkeät	vaikuttajat	ovat	sivuista	tietoisia	ja	seuraavat	niitä.	Sitä	mukaa	kun	seuraajien	määrä	kasvaa	sosiaalisessa	
mediassa,	voit	alkaa	viritellä	keskustelua	aloitteesta.	On	tärkeää,	että	saat	aloitteellesi	mahdollisimman	laajaa	
julkisuutta	ja	että	saat	ihmiset	puhumaan	siitä.	Anna	tietoa	aloitteen	taustoista	ja	sen	rekisteröintiprosessista.	Älä	
epäröi	pyytää	palautetta	ja/tai	apua.	Palautteen	avulla	voit	hienosäätää	viestiesi	sisältöä	ja	mukauttaa	ne	paikallisiin	
olosuhteisiin	sopiviksi.	Pyri	aina	vastaamaan	saamiisi	kommentteihin	myönteisesti.	Jos	merkittävä	vaikutusvaltainen	
henkilö	jakaa	sisältöäsi,	voit	puolestasi	jakaa	hänen	tekemänsä	julkaisun	uudelleen	kampanjasi	sivulla.	Ole	ylipäätään	
aktiviinen	sosiaalisessa	mediassa.	Muista	kuitenkin,	että	tämä	tarkoittaa	myös	sitä,	että	sinun	täytyy	olla	valmis	
kommunikoimaan	kaikkien	kommentoineiden	henkilöiden	kanssa	ja	vastaamaan	heidän	kysymyksiinsä.	Pyri	siihen,	
että	aloitteen	allekirjoittaminen	on	ihmisille	mahdollisimman	vaivatonta.
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Jos	viestintäbudjettisi	sallii,	valmistele	multimediasisältöä	sosiaalista	mediaa	
varten.	Multimediasisällöksi	lasketaan	esimerkiksi	infografiikka,	GIF-
animaatiot,	valokuvat	ja	lyhyet	videot.	Laadi	ne	niin,	että	niitä	voi	käyttää	
kaikissa	kohdemaissa.	Esimerkiksi	pelkkää	kuvaa	sisältävä	video	on	helppo	
mukauttaa	kohdemaan	tarpeisiin	lisäämällä	siihen	pieni	tekstiosuus	kyseisen	
maan	kielellä.	Multimediajulkaisut	ovat	myös	monikäyttöisiä,	sillä	niitä	voi	
jakaa	useassa	eri	tilanteessa	ja	eri	tarkoituksiin.	Käytä	julkaisuissa	mieluiten	
–	kohdemaista	riippumatta	–	vain	yhtä	aihetunnistetta,	joka	ohjaa	kävijöitä	
kampanjasivulle.

PR-tapahtumat

PR-tapahtumat	voivat	tarjota	hyvän	tilaisuuden	mainostaa	aloitettasi.	
Valitse	tapahtumat	kuitenkin	huolellisesti.	Se,	että	tapahtumaan	tulee	
paljon	ihmisiä,	ei	takaa,	että	saat	paljon	allekirjoituksia.	Toisaalta	jos	suurin	
osa	pieneen	tapahtumaan	osallistuvista	ihmisistä	on	todennäköisesti	
kiinnostunut	aloitteesta,	panostus	kannattaa.

Esittelymateriaaleina	voit	käyttää	esimerkiksi	seuraavia:

•	 Postikortit tai käyntikortit,	joissa	on	kampanjan	iskulause	sekä	
verkkosivuston	osoite	ja	aihetunniste	(kaikilla	kielillä).

•	 Tuenilmaisulomakkeen oheismateriaali	(kaikilla	kielillä),	jossa	
selvitetään	lyhyesti	aloitteeseen	liittyvää	käsitteistöä	ja	sitä,	miksi	
henkilötietojen	antaminen	on	tarpeen.

Vinkkejä
•	Houkuttele	seuraajia	
mielenkiintoisilla	
keskustelunavauksilla	ja	pyri	
kokoamaan	aloitteesi	ympärille	
kokonainen	yhteisö.	

•	Ole	aktiivinen,	omaperäinen	ja	
aito.

•	Ajoita	toimintasi	oikein	ja	
julkaise	säännöllisesti	sisältöä	
sosiaalisessa	mediassa.	
Käytä	aihetunnisteita,	
viittaa	julkaisuissa	muihin	
käyttäjiin,	jotka	ovat	some-
vaikuttajia,	ja	hyödynnä	
interaktiivisia	työkaluja,	kuten	
mielipidekyselyjä	tai	kysymys	
ja	vastaus	-sessioita.	Tee	
kampanjasivusta	viihdyttävä	ja	
visuaalisesti	miellyttävä.	

•	Kehota	aloitteesi	
tukijoita,	vapaaehtoisia,	
yhteistyökumppaneita	ja	
mielipidevaikuttajia	jakamaan	
kampanjasi	sisältöä.	Seuraa,	
miten	kaikki	tämä	vaikuttaa	
kampanjan	kehittymiseen.	

•	Tarkkaile,	mikä	toimii	parhaiten	
missäkin	maassa	ja	mikä	ei,	ja	
toimi	sen	perusteella.

Vinkkejä
Yritä	päästä	mukaan	tilaisuuksiin,	
joissa	voit	puhua	aloitteesi	
puolesta.	Valmistele	puhe,	
joka	jää	ihmisten	mieleen,	ja	
harjoittele	se	sujuvaksi.	Näin	
pystyt	hyödyntämään	lyhyetkin	
puheenvuorot	siten,	että	saat	
aloitteellesi	mahdollisimman	paljon	
tukea.
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Suhteet lehdistöön

Jos	sinulla	tai	yhteistyökumppaneillasi	ei	ole	vakiintuneita	kontakteja	
lehdistöön,	älä	käytä	määrättömästi	aikaa	lehdistötiedotteiden	
valmisteluun.	Yritä	sen	sijaan	luoda	suoria	yhteyksiä	yksittäisiin	
toimittajiin,	jotka	ovat	jo	kirjoittaneet	kansalaisaloitteeseen	liittyvistä	
aiheista.	Jokaisessa	kampanjatiimissä	olisi	hyvä	olla	ainakin	yksi	jäsen,	
jolla	on	hyvät	esiintymistaidot	ja	kokemusta	TV-	tai	radiohaastatteluista.	
Älä	keskity	pelkästään	isoihin	kansallisiin	sanomalehtiin	tai	televisio-	
ja	yleisradioyhtiöihin,	sillä	tiedotusvälineiden	kiinnostus	on	usein	
kumulatiivista.	Hyvä	juttu	paikallislehdessä	saattaa	hyvinkin	herättää	
aluelehdistön	huomion	ja	se	taas	valtakunnallisen	lehdistön	huomion.	
Kannattaa	siis	tarttua	kaikkiin	tilaisuuksiin	puhua	toimittajille.	Lisäksi	
kannattaa	huomioida	myös	blogin	tai	videoblogin	pitäjät,	podcastien	pitäjät	
ja	muut	some-vaikuttajat,	siellä	heillä	on	usein	hyviä	yhteyksiä	pieniin	
yhteisöihin,	joita	yhdistää	jokin	tietty	kiinnostuksen	kohde.

Hyviä	vinkkejä	onnistuneeseen	kampanjaan	voit	saada	myös	aiempien	
kansalaisaloitteiden	kampanjakuvauksista:

•	 Yksi meistä 

•	 Vesi on perusoikeus 

•	 Kielletään glyfosaatti 

•	 Stop vivisection	(Ei	eläinkokeille)	

•	 Minority SafePack	(ei	vielä	saatavilla)

EU:n kansalaisaloitefoorumin neuvontapalvelusta saa yksilöllistä riippumatonta 
neuvontaa. Kysymyksiin vastataan 8 työpäivän kuluessa.

Vinkkejä
•	Ota	yhteyttä	toimittajiin	
sosiaalisessa	mediassa.	Jaa	
heidän	julkaisujaan,	jos	ne	
liittyvät	kansalaisaloitteen	
aiheeseen,	ja	selosta,	miksi	olet	
kiinnostunut	juuri	kyseisestä	
aihepiiristä.	

•	Älä	lannistu,	vaikka	et	heti	
saisikaan	vastausta,	vaan	
palaa	asiaan	uudelleen.	Käytä	
tarvittaessa	myös	muita	
yhteydenottokanavia.	

•	Huomaa,	että	myös	toimittaja	
voi	hyötyä	yhteydenpidosta	
kanssasi,	eikä	pelkästään	
toisin	päin.	Tarinasi	voi	
kiinnostaa	monia,	tai	siinä	voi	
olla	toimittajaa	kiinnostava	
poliittinen	näkökulma	tms.
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