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Ville Vaarne



Voiko viestinnällä muuttaa ihmisen
ajattelua?



Eipä oikein, mutta jo olemassa olevia
käsityksiä voi vahvistaa.



Lopputulos: Kirjastojen puolesta
puhuminen on mielekästä, sillä kaikki
ovat jo valmiiksi kirjastojen puolella.



Top-3 vaikuttajat



Rosa Meriläinen

Puhuu aina kuin ihminen ihmiselle,
ei turhantärkeilyä.



Rosa Meriläinen

Sanoo juuri sen mitä ajattelee.
Suorapuheisuus saa aikaan
luottamusta.



Rosa Meriläinen

Ei koskaan yritä päteä, mutta hän on
aina tehnyt kotiläksynsä.



Rosa Meriläinen

Puhuu asioista siitä näkökulmasta, että
"mitä hyötyä tästä olisi teille."



Rosa Meriläinen

Kotoisin "kehtaamismyönteisestä
kodista" - mutta kehtaamista voi myös
opetella.



Rosa Meriläinen

Tulkitsee ja tekee politiikkaa
positiivisen kautta:

"Uudessa hallitusohjelmassa on kirjattu
kulttuurille kaikkea hyvää. Tulkitaan
tätä lukua näin..."



Rosa Meriläinen

Ymmärtää, että politiikka on
eräänlainen peli.

Pelin sääntö on se, että kun saadaan
jotain hyvää, pitää sanoa että tämä ei
riitä, tarvitaan vielä lisää.



Rosa Meriläinen

Osaa kiteyttää tavoitteensa
hissipuheeksi.

"Kulttuurin osuus budjetista pitää
nostaa prosenttiin."



Kirjoita yhdellä lauseella, mitä sinun
kirjastoosi tarvitaan.



Silvia Modig

Kokenut poliitikko, mutta yksi
harvoista, joka ei kuulosta
politiikkarobotilta.

"On se Hakkaraisen Teuvo
kummallinen jätkä..."



Silvia Modig

On onnistunut säilyttämään nöyrän
asenteen. Kukaan meistä ei ole toista
parempi.

"Kiitos luottamuksestasi. Mä
työskentelen sua varten."

"Kun jäin Eduskunnasta työttömäksi,
mä menin sinne Oodiin töihin läppäri
sylissä opiskelijoiden joukkoon."



Silvia Modig

Osaa ajatella laatikon ulkopuolelta.

"Kannattaa kysyä aina neuvoa
ihmiseltä, joka ei ole töissä
kirjastossa."



Silvia Modig
Kuten Rosa, myös Silvia on
mestariverkostoituja.

"Paras tapa saada poliitikot
kiinnostumaan kirjastosta: tapaa
heidät kasvotusten."

Esimerkki: Sanasto, joka ottaa
kirjailijoita mukaan tapaamaan
poliitikkoja.



Silvia Modig
Silvian vinkkejä vaikuttamiseen:

Kannattaa vedota kirjastolakiin ja
erityisesti siihen kohtaan, joka
velvoittaa kirjastoja edistämään
demokratiaa.

Uusi maakuntamalli tarkoittaisi sitä,
että uuden maakunnan kirjastojen
pitää heti verkostoitua keskenään.
Uudessa hallintorakenteessa on hyvä
tilaisuus saada kirjastojen ääni esiin.



Rauha Maarno

Yhteistyö

Älä tee mitään yksin. Osallista asialle
mahdollisimman laaja yhteisö. Tämä
luo pohjaa ja maaperää
vaikuttamistyölle.



Rauha Maarno

Ajoitus

Ajoitus on kaiken a ja o. Aikaikkuna
esim. kunnan budjettiin vaikuttamiseen
on tietty. Mieti asioiden järjestys ja tee
oikeita asioita oikeaan aikaan.



Rauha Maarno

Henkilökohtaisuus

Ole henkilökohtainen ja positiivinen.
Vaikuttamistyötä tehdään omalla
persoonalla ja viime kädessä ihmiset
tekevät päätökset. Mieti omaa asioiden
esittämistapaasi, älä valita. Älä vain
pyydä vaan kerro myös, mitä annat.
Vaikuttaminen on vuorovaikutusta ja
aina kaksisuuntaista.



Rauha Maarno

Taustatyö

Tee taustatyö huolella. Älä oleta
mitään, vaan kysele ja ennen kaikkea
ota selvää, kenen kanssa keskustelet.
Jos keskustelet poliitikkojen kanssa,
ota huomioon puoluetausta.



Rauha Maarno

Taustatyö

Kärjistettynä: demareihin vetoavat
tasa-arvon lisääminen, keskustaan
alueellinen näkökulma, kokoomukseen
Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen
jne. Poliitikkojen kanssa selkeys ja
konkreettiset esitykset ovat myös aina
kotiin päin.



Rauha Maarno

Joukkovoima

Jos haluat päästä helpommalla, liity
Suomen kirjastoseuran jäseneksi. Me
teemme vaikuttamistyötä ja viestintää
ja kehitämme jatkuvasti työtämme
kirjastojen puolesta.



Omia lisäyksiä



Mun mielestä tehokkainta
vaikuttamista tehdään
henkilöiden ja tarinoiden
avulla.



Kun aloin viestimään
kirjastoista, aloitin nollasta.

Ensimmäiseksi listasin
kirjaston arvot:



Kirjaston arvot

Demokratia

Tasa-arvo

Ihmisoikeudet

Lukutaito

Sivistys



Työkaluja viestinnän tekemiseen

Videot

Kuvat / meemikuvat

Uutiset ja ajankohtaiset aiheet

Julkkikset



Hyvä viesti herättää tunteen.



Tulokset

3 x Facebook-seuraajia.

500 000 suomalaista tavoitettu.

0 euroa mainoksiin.



Mitä olen oppinut somen tekemisestä?

Ihmisillä on kova halu näyttää rakkautensa kirjastoja kohtaan.

Sisältöä puuttuu.

Meidän pitää luoda se sisältö!



Kiitos!

Ville Vaarne


