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Levitä       
tietoa

EUROOPPALAINEN KANSALAISALOITE



Jos kansalaiset eivät tunne eurooppalaista 
kansalaisaloitetta eivätkä tiedä, miten sellais-
en voi tehdä, tämä vaikutusmahdollisuus jää 
heiltä kokonaan hyödyntämättä. Siksi Euroopan 
komission mielestä on erityisen tärkeää levittää 
kaikissa EU-maissa tietoa siitä, että myös EU:n 
tasolla on mahdollista tehdä kansalaisaloitteita. 
Myös sinä voit olla mukana tekemässä eurooppalaista kansalaisaloitetta 
tutuksi ja jakaa siitä tietoa omille verkostoillesi. 

Käytettävissäsi on monenlaista tiedotusaineistoa, jota voit käyttää 
sellaisenaan tai muokata omien tarpeittesi mukaan. Kaikilla EU-
kielillä saatavilla olevan aineiston avulla voit esitellä eurooppalaista 
kansalaisaloitetta ja kertoa, miksi sitä kannattaa käyttää ja miten aloite 
käytännössä tehdään ja käsitellään.

Saatavilla on 

 \ aineistoa, jota voit julkaista verkkosivustollasi, esimerkiksi uutisartikke-
leita ja web-bannereita 

 \ aineistoa, jota voit käyttää sosiaalisen median kanavissa, esimerkiksi 
videoita, kuvamateriaalia ja muuta visuaalista aineistoa

 \ aineistoa, jota voit jakaa erilaisissa tapahtumissa, esimerkiksi info-
grafiikoita, esitteitä, tiedotteita jne. 

 \ tiedotusaineistoa, jota voit jakaa omalle verkostollesi, esimerkiksi säh-
köpostitiedote ja kampanjaesittely. 
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1. Yleistä       



2. Viestintä omalle verkostolle      
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Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta tiedottami-
nen voi aluksi tuntua haasteelliselta. Voi olla hyvä 
ajatus aloittaa tiedotustyö oman verkoston paris-
ta, koska sen keskuudessa sinut ja toimintasi jo 
tunnetaan ja viestejäsi seurataan. 

Kuinka viestiä?  
Voit tiedottaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta osana muuta päivittäistä 
toimintaasi. Tärkeää on pitää verkostosi ajan tasalla ja tarjota säännöllisesti 
tietoa esimerkiksi blogikirjoitusten, artikkelien, tietoiskujen, sähköpostiviestien ja 
puhelujen avulla. 

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä tiedotustoimista: 

 \ Lisää lyhyt artikkeli eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta sivustollesi tai 
uutiskirjeeseesi. 

 \ Julkaise sivustollasi tai uutiskirjeessäsi haastattelu tai kirjoita blogiisi juttu, jossa 
kerrot tarkemmin eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. 

 \ Julkaise kansalaisaloitteen esittelyvideo ja kerro aloitteen keskeisistä piirteistä 
sivustollasi tai YouTube-kanavallasi.

 \ Tiedota sivustollasi aina, kun jokin uusi kansalaisaloite rekisteröidään. 

 \ Lisää kansalaisaloitteen mainosbanneri sivustollesi.

 \ Ota suoraan yhteyttä (sähköpostitse tai puhelimitse) sellaisiin verkostosi 
jäseniin, jotka saattavat olla kiinnostuneita kansalaisaloitteen tekemisestä, ja 
vinkkaa heille tästä mahdollisuudesta. 

 \ Toimita lehdistötiedotteita ja muuta tiedotusaineistoa tutuille yhteyshenkilöille 
mediassa.
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Aineistoa     
• Uutisartikkeli 
• Web-bannerit
• Esittelyvideot
• Sähköpostiviesti verkostosi jäsenille
• Kampanjaesittely



3. Tiedotustapahtumat – järjestäminen
 ja osallistuminen    
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Erilaisissa tapahtumissa, joihin osallistut tai joita järjestät, 
voi helposti tavata sidosryhmiä, jakaa tietoa ja vaihtaa 
ajatuksia myös eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. 

Miten esitellä eurooppalaista kansalaisaloitetta 
tiedotustilaisuudessa? 
Voit esitellä kansalaisaloitetta tapahtuman osallistujille, antaa heille tietoa ja 
kannustaa heitä tekemään kansalaisaloitteita ja allekirjoittamaan niitä sekä 
levittämään tietoa niistä. Voit myös jakaa painettua aineistoa, kuten infografiikoita 
ja esitteitä.  

Vinkkejä: 

 \ Vuosikokouksen yhteydessä voit perustaa eurooppalaista kansalaisaloitetta 
käsittelevän työryhmän.

 \ Voit esitellä eurooppalaista kansalaisaloitetta puheenvuorosi tai esitelmäsi 
yhteydessä.

 \ Kansalaisaloitteen esittelyä voi elävöittää videoiden avulla. 

 \ Oman järjestön tilaisuuksissa voit kertoa kansalaisaloitteesta epämuodollisten 
keskustelujen yhteydessä. 

 \ Voit järjestää webinaareja kansalaisaloitteesta. 

 \ Voit myös liittyä jonkin demokraattista päätöksentekoa ja kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksia käsittelevän suuremman tilaisuuden järjestäjätiimiin.

 \ Erilaisissa tilaisuuksissa voit oman järjestösi esittelyn yhteydessä jakaa myös 
eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevia painotuotteita.
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Aineistoa     
• PowerPoint-esitys
• Infografiikat
• Tietokooste
• Esite
• Postikortti
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4. Sosiaalinen media

 Sosiaalinen media on tärkeä kanava, jonka kautta voi 
tavoittaa uusia toimijoita, pitää yhteyttä ja kehittää 
yhteistyömuotoja.        

Miten levittää tietoa eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta sosiaalisessa mediassa? 
Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja muualla sosiaalisessa mediassa tietoa 
voi levittää esimerkiksi seuraavasti: 

 \ Lataa sosiaalisen median tileillesi säännöllisesti tietoa eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta. Käytä apunasi valmista aineistoa (ks. ”Viestimalleja 
sosiaaliseen mediaan”). 

 \ Lataa sosiaalista mediaa varten tehtyjä videoklippejä seuraajiesi iloksi. 

 \ Lataa eurooppalaisen kansalaisaloitteen videoita YouTube-kanavallesi.

 \ Levitä infografiikoita, joissa on perustietoa eurooppalaisesta kansalaisaloit-
teesta.

 \ Jaa ja kommentoi Euroopan komission Facebookissa, Twitterissä, 
Instagramissa ja LinkedInissä julkaisemaa aineistoa, jossa esitellään 
eurooppalaista kansalaisaloitetta.  

 \ Levitä tietoa tulevista tapahtumista, jotka ovat osa eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen esittelykiertuetta. Seuraa uutisia tulevista tapahtumista. 
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Aineistoa     
• Viestimalleja sosiaaliseen mediaan
• Videot
• Sosiaalisen median visuaalinen aineisto

Kaikki edellä mainitut aineistot ovat saatavilla ja ladattavissa 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen sivustolta:  
https:/europa.eu/citizens-initiative/communication-material




