CMADFI 2020 - Yhteiset oivallukset
Innoduelin avulla yhteiskehitetyt jaetut ajatukset - ihmiseltä ihmiselle

Kysymys:
Minkä kiteytyksen tai oivalluksen haluaisin jakaa muiden CMADFI osallistujan kanssa?
CMADFI -osallistujan tuottama kiteytys/ajatus
1. Ennen kuin tekee mitään, kannattaa oikeasti miettiä, miksi, mitä ja kenelle tekee. Se ratkaisee
tosi paljon. Myös seuranta on olennaista!
2. "Oltiin vielä enemmän kuplassa silloin, kun tavattiin vain kahvipöydässä ihmisiä." Pekka
Isotalus
3. Tee ja kokeile. Asiantuntijoita tarvitaan viestimään, koska faktoihin perehtyneitä tarvitaan.
4. Panosta tiimiin ja uskalla kokeilla, kaikkea ei tarvitse suunnitella tarkasti etukäteen!
5. Tunne kohdeyleisö
6. Yhteisö ei synny ylhäältä käsin. Anna aikaa, sekoilua ja vapaat kädet.
7. Vastuullisuus kasvaa, paremman vuorovaikutuksen aika on tulossa.Aktivismin ympärille
muodostuu uudenlaisilla yhteisöjä.
8. Ihmisiä kiinnostaa ihminen. Voit olla oma itsesi, joku samastuu sinuun, toinen toiseen.
9. Viestinnän periaatteet eivät juuri muutu, inhimillisyys ja mukava vuorovaikutus kunniaan.
10. Ihmisiä kiinnostaa ihmiset, myös somessa
Lainaus @Viljamitz
11. Käyttäydy fiksusti somessa. Testaa ja kokeile, auta muita kestämään kaaosta.
12. Vuorovaikutus on päivän sana. Ihmisten keskinäisen ymmärryksen ja sujuvan
kommunikaation lisääminen eri keinoin ja välinein.
13. Ole rohkea, mutta ole oma itsesi
14. Some tuo asiantuntijuutta persoonallisella tavalla esiin.
15. Asiantuntijoiden paikka on somessa! Faktatietoa halutaan.
16. Kokeile ja mokaa rohkeasti. Kaikkea ei tarvitse osata heti, mutta aina voi oppia.
17. Mukavuus on uusi musta ja some on tullut jäädäkseen.
18. Ei ole väliä, kuinka monelle näkyy, jos ei näy omalle kohderyhmälle.
19. Tunne yleisö, kuuntele, lähesty ja anna tilaa - - > voit onnistua luomaan yhteisön
20. Ihminen on tärkein kaikessa viestinnässä.
21. Ihmisenä ihmiselle, myös somessa.
22. Jollet sinä ole somessa, joku muu puhuu sun asiasta
23. Testaa mikä on just sun asiakkaille sopiva kanava. Kokeiluista oppii ja niissä on lupa
epäonnistua.
24. Faktan äänelle on somessa tila. Jos sitä ei oteta joku "kokemusasiantuntija" tai kaupalliset
motiivit omaava taho sen nappaa.
25. Asiantuntijoilla on monta hyvää syytä mennä someen oikomaan väärää tietoa. He tarvitsevat
siihen kaiken mahdollisen tuen.
26. Työkalut säästävät aikaa jos kanavia on paljon, mutta natiivityökaluillakin pääsee alkuun.
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lähestyttävyys ja persoonallisuus tuntuvat olevan tehokkana someviestinnän kulmakiviä.
Mukavuus on uusi musta! Käy järkeen! Ei jengi jaksa jatkuvaa ilkeilyä.
Pitää olla siellä missä kohderyhmäkin
Erilaiset käytännön esimerkit ja kokemukset auttavat kehittämään omaa somea. Tärkeää
myös se, että taustalla on tiedettä ja analytiikkaa.
Someviestinnän yhteisöllinen toteuttaminen vaatii tukea, koulutusta ja lupaa kokeilla.
Nuoret eivät ole riittävä kohderyhmä, pitää tehdä tarkemmat rajaukset, jotta tavoittaminen
onnistuu.
Sitran megatrendien ja viestinnän kytkeminen yhteen oli hyvä ja ajatuksia herättävä.
Mukavuus megatrendinä tervetullut!
Tehdään yhdessä somesta mukavampi - tietoinen vastaisku hämmentämiselle.
Helpottavaa, että kaiken muutoksen ja myllerryksen keskellä jotkin asiat, kuten viestinnän
perusteet, pysyvät ennallaan.
Vaikka somea tekisi työkseen, ei siellä silti tarvitse olla 24/7. Tämä on tärkeä. <3
Lupa ja tila tehdä ovat menestyksen salsisuuksia.
Somessa oleminen mahdollistaa oman alan seuraamisen, verkostoitumisen ja
yhteiskunnallisen vaikuttamisen
Jos asiantuntija ei ole korjaamassa virheellistä tietoa (somessa), sen korjaa joku muu. Tee
tiedosta samaistuttavaa ja ajankohtaista.
Yhteisö = yhteinen missio ja kulttuuri
Johda esimerkillä
Vuorovaikutus tavoittaa nuoret
Yleisö vs. yhteisö -vertailu oli todella mielenkiintoinen ja tärkeä!
Vuorovaikutuksella saa postaukset lentoon.
Asiantuntijaviestintää kannattaa miettiä ihan uudella tavalla ja rohkeasti. Henkilöt ja keissit
kiinnostavat.
Someohjeet ei ole kieltolista.
Kaikessa tekemisessä, mieti miksi teet mitä teet
Muista vuorovaikutus niin sisäisessä, kuin ulkoisessakin viestinnässä!
Vuorovaikutus: tätä tulee elämä olemaan enemmän sekä sisäisessä että ulkoisessa somessa.
Vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet tulevat 2000 vuoden takaa ja ovat edelleen
valideja. Etos, pathos, logos!
Teknologia on vain väline, ihminen on se tärkein tekijä somessa, ruudun molemmilla puolilla.
Mukavuus, ennen kaikkea. Ole läsnä, hallitse, tunne ja vuorovaikuta.
Tämä on hienoa duunia. Arvostetaan sitä ja tuodaan tätä myös arjessa entistä ylpeämmin
esiin. Olemme osa megatrendiä!
Jos vain mahdollista, käyttäkää sometyökaluja! Ne vähentää reippaasti työaikaa ja johto
tykkää kauniista dashboardeista. Kokemusta on.
Vuorovaikutus! Ja mahtava Seppo-botti! Miksi kaikilla ei ole omaa botti-mummoa?
Suunnitelmallisuus antaa myös some-työhön ryhtiä
Kaiken muutoksen keskellä perusasiat pysyy ja niiden tulee olla kunnossa.
Puhelin on usein nopein tapa ratkaista asiat sisäisessä viestinnässä.
Vastuullisuudesta viestiminen on pop mutta vaikeaa. Miten yhteisö voisi olla siinä ytimessä?
Toivon kaikille rohkeutta jakaa konkreettisia oppeja siitä missä on onnistunut ja missä meni
metsään. Ylätason keskustelusta tekoihin.
Ymmärrä tätä hetkeä, viestinnän ilmiöitä ja ota keskiöön ihminen. Katso tulevaisuuteen ja ole
rohkea tekemään uudistuksia jo nyt!
Some on tärkeä tutkimuskohde ja tietoa alkaa olla. Hyödynnetään se toiminnassa!
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64. Yksin on vaikea vaikuttaa, yhdessä toimiminen ja kehittäminen keskiöön. Yrityksen
palomuurin ulko- ja sisäpuolella, Suomessa ja maailmalla!
65. Some on tullut jäädäkseen. Ja positiivinen viestintä kasvussa. Mukavuus!
66. Ei unohdeta eetosta somepaatoksessamme #pathos #ethos #some #cmadfi
67. Mitä sinä aiot tehdä, jotta tämä viestinnän tuleva trendi toteutuu? Kohti mukavaa
vuorovaikutusta.
68. Parempaa, mukavampaa vuorovaikutusta ja verkostoitumista yli kuplan, siinä hyvä
tulevaisuuden suunta
69. Myös somessa tekemisen ydin tulee olla vuorovaikutuksessa, eikä esimerkiksi vain siinä
kuinka moni näkee tai kuulee.
70. Auta asiantuntijoita someen ja kannusta pienin keinoin.
71. Uuden kokeilemista ei pitäisi pelätä niin paljon.
72. Mikä tahansa aihe voi trendata somessa, kun sen osaa paketoida kiinnostavaksi.
73. Asiantuntija on faktan omistaja. Omana persoonanaan sitä kertomaan itselle sopivaan
kanavaan.
74. Tarkoitus pitää olla kirkkaana itsellä, jotta voi puhutella muita.
75. Tämä ei ole aina liian vakavaa.
76. Somesta löytyy vapaata ilmatilaa asiantuntijoille, ota tila haltuun.
77. On todella tärkeää tarjota oikeaa tietoa. Siksi asiantuntijoiden kannattaa aktivoitua somessa,
vaikka ei niin kovin innostasikaan.
78. Sisältötajuisuus on punainen lanka jonka esille tuonti on se juju
79. Mieti asiaa ihmisen kautta.
80. Asiantuntija, ole oma itsesi ja tee rohkeasti ensimmäinen postaus!
81. Käytännön toimivat esimerkit innostavat, näitä jaksaa aina kuunnella.
82. Varaa aikaa hyvän sisällön nostatukseen, jos joku juttu näyttää tulevan isoksi, sitä kannattaa
ruokkia.
83. Varataan riittävästi aikaa synnytettyyn vuorovaikutukseen ja ihmisten reaktioihin ja
reagointiiin
84. Hyviä vinkkejä someohjeisiin ja työntekijälähettiläiden motivoimiseen.
85. Virkistäviä, uusia asioita ja näkökulmia! Tällä kertaa tuli ehkä enemmänkin ideoita kuin
kovin konkreettisia asioita. Hyvä setti, kiitos!
86. Helmi Elina - huikea setti nuorisokulttuurin ja kohdentamisen ymmärrystä!
87. Viestintä on osa muuttuvaa maailmaa ja jokaisen elämää.
88. Tee asiantuntijaviestintää rohkeasti omilla kasvoilla ja persoonalla.
89. Ei voi tarttua hetkeen, jos koko viikko on palavereja kahdeksasta neljään / Nanna Jussila
90. Orgaanisesti syntyvät ilmiöt luo kulttuuria ja impaktia suunnitelmallisuutta ja tiukkaa
johtamista enemmän!
91. Aina pitäisi varata aikaa kysymyksille
92. Viestinnän megatrendit ovat pitkälti samoja kuin muutkin megatrendit.
93. Pauliina Seppälän pitäisi olla valmentamassa jokaista someyhteisöä jo perustamisvaiheessa.
94.
95.
96.
97.

Yhteisön tarpeet ykköseksi!
Tutkijoiden on tärkeä tuoda tutkimustietoa helposti lähestyttävään muotoon.
Elä enemmän, syvemmin, yhteisöllisemmin - SOME.
Hyvä päivä, kiitos! Jatkossa voisi olla vähän vähemmän puheenvuoroja ja pidempiä, nyt
vähän pintaraapaisuja isoista aiheista.
98. Insta-faktaosio oli superkiinnostava! Heti aloin seuraamaan!
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99. Citymaalaiset ja yhteisöllisyys
100.
Kalenterissa pitää olla tilaa olla ajankohtainen
101.
Tiesin nuorten tavoittamisesta asiat, jotka olivat esillä iltapäivän paneelikeskustelussa,
mutta esiin nostetut pointit silti herättivät.
102.
Some ei häviä
103.
Pienen järjestön työntekijä ihan ihmetyksestä ymmyrkäisenä, mitä kaikkea datalla saa
aikaan, esim. ne botit! Kiinnostava sisältö ollut!
104.
Seppo, Granny ja Gene. Ohjaavat, muistuttavat, neuvovat ja ovat bottiläsnä.
105.
Elä hetkessä, mutta harkitse - ja muista huilata
106.
Sisältö- ja mainontaharmonia.
107.
SOMEkanavien lisäksi on hyvä muistaa myös kasvokkain Viestiminen.
108.
Lisää robotteja töihin!
109.
Some-viestintä on tärkeää, innostavaa ja kaikkien juttu!
110.
Sisäisessä viestinnässä toimii kohtaamiset ja soitot. Teknisten välineiden käyttö on
suunniteltava ja selvennettävä omalle organisaatiolle
111.
Joskus (usein) saisit asian hoidettua paremmin vaikka puhelimitse - ei aina tarvitse
somettaa... #someähky
112.
Megatrendit sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Aika, paikka , välineet!
113.
Ala kehittyy nopeasti, mutta loppujen lopuksi viestinnässä ei muutu mikään.
114.
Asiantuntijoiden kannattaa olla somessa, koska siellä voi verkostoitua ja ideoida.
115.
Twitterissä voi aloittaa asiantuntijana vain seuraamalla.
116.
Nuorten tavoittaminen vaatii tarkkaa kohderyhmäanalyysia.
117.
Mieti kriittisesti missä ja mikä se kohderyhmäsi on!
118.
Tiedeviestintä on yksi tapa parantaa sosiaalisen median keskustelukulttuuria.
119.
Olisi hienoa jos oman organisaation asiantuntijoita olisi enemmän twitterissä.
120.
Aikamoinen paketti, alkaa hyytyä!
121.
Paneelit ihan hyviä, niitä voi olla jatkossakin.
122.
Maalitus pelottaa, mutta enemmän pelottaa, ettei kukaan reagoi. Rohkeasti
tubettamaan!
123.
Kyllä Suomessa on fiksuja nuoria tiedepuolella, tehdään siitä pliis Suomen brändi.
Verotoimisto on näyttänyt mistä kana pissii, kaikille.
124.
Tiedeviestintäosio oli todella hyvä. Vaikeutena miten asiantuntijat pärjäävät
”hupisomessa”?
125.
Kotiin ja sitten töihin! Duunia näemmä riittää
Kiitos tästä päivästä, vinkkejä (ja
uutta intoakin) tuli kasapäin!
126.
Oikeat kohderyhmät asuvat tosi spesifeissä mikroyhteisöissä.
127.
Ai mahoton: yleisön voi jakaa segmentteihin!
128.
Mukavuus voittaa mutta vain jos viestijät laittavat itsensä helposti lähestyttävästi
peliin!
129.
Vastuullisuus viestinnässä
130.
Jokainen tarvitsee oman Gene-botin!
131.
Työkalujen ns järkevyys. Vuorovaikutus somessa. Ihminen ihmiselle isoissakin
organisaatioissa.
132.
Haluan olla osa tommosta Goforen-ryhmäkuvaa. Tällaisista avauksista tulee positiivista
kateutta.
133.
Sidosryhmäviestinnästä aktivismiin
134.
Tulevaisuuden mukava ja vuorovaikutteinen some vaikuttaa sellaiselta jossa mieluusti
mukana.
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135.
Vastuullinen ja mukava vuorovaikutus niin yrityksen sisällä kuin somekanavissa kaiken perusta!
136.
Parhaiten jäi mieleen Goforen viestintä-ja markkinointijohtajan esitys sisäisen
viestinnän ja prosessien tehostamisesta. Olispa meilläkin!
137.
Vastavoimaa liialliselle somettamiselle alkaa syntyä - kuplii pinnan alla, vaiettuna.
Johtuuko ettei omaa ongelmaa haluta nähdä?
138.
Annq ohjelmien/koneiden hoitaa tietyt asiat, keskity itse olennaiseen
139.
Viestintä muuttuu, vai muuttuuko pohjimmiltaan sitten kuitenkaan?
140.
Liputan tuon hyvän vuorovaikutuksen lisääntyvän merkityksen plsta, sanoo
etätyöntekijä
141.
Valitse videoalusta kohderyhmän mukaan
142.
Megatrendit vaikuttavat oleellisesti tulevaisuuden viestintään.
143.
Samat viestinnän lainalaisuudet kuin aikoinaan Kreikassa.
144.
Vaikuttavassa viestintäteossa ja sen rakentamisessa muista vastuullisuus, verkostot,
heimoutuminen ja teknologia.
145.
Megatrendinä Mukava viestintä kuuulostaa siltä mihin haluan uskoa
146.
Sosiaalisen median tulevaisuus ei väistämättä ole lisääntyvän vastakkainasettelun
leimaama. Jopa algoritmit voivat tuoda myönt. vaikutuksia
147.
Etsi yhteistä oman hiekkalaatikon ulkopuolelta. Tiivistä!
148.
Vähän liikaa esityksiä. Aavistuksen lyhyempi päivä olisi riittänyt, mutta oli huippua!
149.
Linda on paras!
150.
Ehkä vähemmän puhujia, hieman pidempi aika yhdelle aiheelle ja puhujalle
151.
Mielessä instastoorit! Näihin haluan panostaa omassa duunissa. Kiitos ajatuksista!
152.
Kun ei puhuta somessa tuotteesta, mistä silloin puhutaan? Tämä heti toimeksi!
153.
Asiantuntijoita tarvitaan enemmän someen. Miten saadaan houkuteltua?
154.
Some on tullut jäädäkseen
155.
Pyydä tarjous maksullisista somenhallintatyökaluista, älä usko nettisivuhintoja!
156.
Halataan, kun nähdään!
157.
Kannattaa kysyä muilta!
158.
Vuorovaikutuksen määrä lisääntyy ja some ei ole menossa minnekään. Nämä pointit
tärkeä muistaa kaikessa tekemisessä!
159.
Suunnittele, suunnittele ja suunnittele etukäteen!
160.
Somessa pätee vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet, joten laajempi viestinnän
ymmärrys on tärkeää (ethos, pathos, logos).
161.
Varaa aikaa myös somesta poissaoloon
162.
Puheenvuorot sopivan "lyhyitä"
163.
Johda somea omalla esimerkillä ja hyödynnä dataa!
164.
Paneeli oli hyödyllinen
165.
Loistavia ja puhuttelevia pointteja mielenkiintoisilta puhujilta! Ja Lindan ihanat
piirrokset <3
166.
Kiitos paljon
167.
Ähky, paasto ja itsensä säästäminen. Ole läsnä, käyttäydy ja muista vapaa-aikasi.
168.
Somehallintatyökalut: pyydä tarjous, vertaa, säästää aikaa, mieti mihin käytät
tulevaisuudessa. Videoissa katse suoraan katsojaan! Kiinnosta
169.
Slack + botti ja ei enää itse VR:n sivuilla asioimista
170.
Logos, pathos ja ethos. Muuttuvatko viestinnän perusteet?
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171.
Panosta viimeistään nyt vuorovaikutukseen ja hio sen sävyjä: miten olet mukava myös
vaikeissa tilanteissa/asioissa? Miten osallistat?
172.
Aamupäivästä jäi erityisesti mieleen parissakin puheenvuorossa esiin noussut asia: se,
että vuorovaikutuksen merkitys kasvaa.
173.
Pohditaan, mitä maailmassa tapahtuu ja pohditaan, miten tekemisemme somessa
linkittyy siihen.
174.
Videotuotannossa on potentiaalia! Jännittää yksityishenkilönä edustaa omaa
organisaatiota. Tämän hetken keskustelukulttuuri kun lynkkaa...
175.
Some monipuolistaa maailmankuvaa eli some-kupla on paradoksi. Viestinn
vurovaikutus ja lähdekritiikki kasvussa, empatia ja visuaalisuus myös
176.
Mukavaa viestintä on lupaus paremmasta huomisesta.
177.
Mahtavasti konkreettisia kokemuksia.
178.
Viestinnän perusteet pätevät edelleen
179.
Viestintä epäonnistuu aina paitsi kos se..
180.
Ei tuu muuta mieleen kuin että rohkeasti mukaan ja oo oma itsesi etenkin tubessa
181.
Vuorovaikutuksen korostuminen sisällöstä tuotantoon - organisaatioiden hiearkioiden
madaltuminen.
182.
hyvä meininki
183.
Ekoälyn tekosysteemistä ilmeisesti iltapäivällä tekoälyn ekosysteemiin. Hyvä semma!
184.
Verovirastokin voi erottua massasta.
185.
Tosi innostavia puheenvuoroja.
186.
Miten näette esim. tiedeviestinnässä tai nuorten tavoittamisessa TikTokin roolin?
Kanavahan on iso, mutta samalla tosi ongelmallinen.
187.
Panhuilut toimivat somessa.
188.
Verohallinnon panhuilu-stoorit jäivät mieleen jo joulukuussa. Ne viihdyttivät, mutta
muistanko, mistä ne viestivät?
189.
Verohallinnon some se rokkaa!
190.
Verohallinto on viestinnässä ajantasalla! Wau!
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