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Tiedotemalli 

Toimittajien määrä on vähentynyt, eikä heitä enää riitä kuin suurimpiin ja merkittävimpiin 
tiedotustilaisuuksiin. Lisäksi kukin media haluaa ”oman jutun”, ei samaa mitä kaikki muutkin 
tiedotustilaisuudessa istuneet, vaan oman haastattelun. Tee siis tiedote, jonka pohjalta toimittaja 
ottaa yhteyttä, jos kiinnostuu. 

Tiedotteen voi kirjoittaa pikku-uutisen tai haastattelun muotoon, mutta aina ja ehdottomasti 
mukana on oltava lisätietojen antajan yhteystiedot. Hyvä lisätietojen antaja paitsi tietää ko. asiasta 
ja pystyy tarvittaessa antamaan haastattelun, myös ehtii vastata puhelimeen toimittajan 
soittaessa. 

Aloita tärkeimmällä. Kirjoita niin, että tärkein asia tulee esille, vaikka vastaanottaja lukisi vain 
otsikon ja ensimmäisen kappaleen. Räväkkäkin saa olla! 

Hyvä tiedotteen mitta on maksimissaan yksi sivu (fonttikoko 12). Pidempi jää lukematta.  

Vältä sisäpiirin kieltä. Vastaanottajalla ei välttämättä ole käsitystä siitä, mikä on herännäisyys tai 
körttiseurat tai Siionin virret tai herättäjäjuhlat tai Talviveisuut. Älä siis oleta, vaan avaa lyhyesti 
sitä, mistä on kysymys. Ellet osaa selittää, kysy Herättäjä-Yhdistyksestä. Älä myöskään rakenna 
me–muut-asetelmaa (”me körtit”).  

Kuvia ei useinkaan kannata lähettää tiedotteen mukana. Se vaatisi painokelpoista, ammattimaista 
kuvaa, jonka suuri koko tukkii sähköpostin. Lisäksi media käyttää mieluiten omien kuvaajiensa 
töitä. Jos uutisoi jälkikäteen tapahtumasta tai haluaa tarjota median käyttöön henkilökuvaa ja 
sellaiset ovat laadukkaina olemassa, voi tiedotteeseen erikseen lisätä, keneltä kuvat voi pyytää. 

Tiedote kannattaa lähettää sähköpostitse ajoissa ennen tapahtumaa ja mieluiten aamulla, jotta se 
ehtii toimitusten aamupalavereihin. Tiedotteen tekstin voi lähettää liitteenä tai liittää sähköpostin 
viestikenttään lyhyellä saatteella varustettuna: 

Hei, 

liitteenä / alla tiedote tulevasta Herättäjä-Yhdistyksen ______ paikallisosaston 
järjestämästä lähetystapahtumasta ensi viikon sunnuntaina.  

Ystävällisin terveisin 

N.N. 
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Henkilöhaastattelun saa aina pyytää luettavakseen ennen julkaisua, ja toimittajan velvollisuus on 
korjata siinä mahdollisesti olevat asiavirheet. Jos jo julkaistussa jutussa on asiavirheitä, median on 
velvollisuus julkaista oikaisu.  

Kaikissa tilanteissa apua voi pyytää Herättäjä-Yhdistyksen viestintäsuunnittelijalta. 

 

Muutama esimerkki tiedotteista: 

Uutinen: 

- Herättäjä-Yhdistyksen __________:n paikallisosasto järjestää matkan herättäjäjuhlille 
 
________laiset järjestävät matkan heinäkuussa Seinäjoen herättäjäjuhlille. Herättäjän 
kirkkopyhää vietetään huhtikuussa _________ssa ja perinteiset maakunnalliset 
siioninvirsiseurat ovat vuorossa syyskuussa. 
 
Lisätietoja antaa _______., sähköposti _______, puh. _______ 
 

- Maija Meikäläinen johtaa Herättäjä-Yhdistyksen __________:n paikallisosastoa  
tai Maija Meikäläinen Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosaston johtoon 
 
Herättäjä-Yhdistyksen _______ paikallisosaston vuosikokouksessa valittiin 
paikallistoimikunnan puheenjohtajaksi Maija Meikäläinen, sihteeriksi____ ja 
rahastonhoitajaksi____, Paikallistoimikuntaan kuuluvat myös____, ____ ja ______. 
 
Päättyneen vuoden toiminta todettiin vilkkaaksi. Osasto on järjestänyt sekä alueellisia että 
paikallisia herännäishenkisiä tilaisuuksia. Merkittävin tapahtuma oli __________, joka 
kokosi runsaasti väkeä eri puolilta maakuntaa. Erikoisimpana tilaisuutena järjestettiin 
_______.  
 
Kaikkineen tapahtumiin oli osallistunut ____ henkeä, ja tilaisuuksien kolehti-, myyjäis- ja 
arpajaistuotto Herättäjä-Yhdistyksen eri työmuodoille oli ___ €. 
 
 
Lisätietoja antaa _______, sähköposti _______, puh. _______ 
 

Haastattelumuotoinen tiedote:  

- Lähetyksen juhlavuosi näkyy ______________:n herännäistapahtumissa 
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Herättäjä-Yhdistyksen ____________:n paikallisosaston toimintatapahtumissa korostuu 
erityisesti lähetystyön juhlavuosi.  
 
”Juhlavuoden tapahtuma järjestetään 20. helmikuuta teemalla______”, kertoo _________ 
[esim. osaston pj]. 
 
Alkaneena vuonna tulee kuluneeksi 170 vuotta Kalajoen käräjistä ja 150 vuotta Suomen 
Lähetysseuran perustamisesta. 
 
”________:n paikallisosasto on ollut aina aktiivinen lähetystyössä, ja siksi haluamme nostaa 
juhlavuoden esiin”, ____ muistuttaa. 
 
Lähetystyö on toki esillä ______ paikallisosaston toiminnassa muutenkin. 
 
”Jo vuosikymmeniä olemme järjestäneet______”, kertoo ______. 
 
Lisätietoja antaa _______., sähköposti _______, puh. _______ 
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