
Abimees Maal elamise päeva turundamiseks kohalikele omavalitsustele

1. Sotsiaalmeedia

Esmased kanalid on suure tõenäosusega teie valdade Facebooki ja Instagrami kontod.

Postituse kirjutamisel pidage meeles järgmiseid asju:
- Postituse tekst vastab küsimustele: mis? kus? millal? Miks?
- Postituse juurde vali pilt või video
- Postitus ei pea olema alati ainult Maal elamise päevaga seotud. Kui tutvustate muid valla

tegemisi, siis mainige ära, et teie kodukandi tegemistega saab tutvuda Maal elamise
päeval, 24. septembril.

- Iga postituse juurde kirjutage Maal elamise päeva toimumiskuupäev: 24. september
2022

- Instagramis kasuta alati teemaviidet #maalelamisepaev

Facebooki ja instagrami näide teksti kujul:

(Mis?) Maal elamise päev tuleb taas ja kutsume teid just (Kus? *omavalitsuse nimi*) külla. (Miks?) Tule
ja saad teada, miks maale elama tulla.

Oleme Maal elamise päevaks kokku pannud spetsiaalse programmi, näitamaks kõiki võimalusi, mida
meie omavalitsus pakub just sulle, kes sa oled mõelnud oma elu ja töö maale kolimise peale.

Tule meile, 24. septembril ja vaata, kuidas elatakse maal - päriselt!

(Siia KOV-i ürituse link)

#maalelamisepaev #maaleelama #tulemaale #maaelu

Tutvuge veebidisainiplatvormiga canva.com. Seal saate lihtsa vaevaga kujundada Maal
elamise päeva tarbeks erinevaid kujundusi. Soovitame MEP logo kasutada igal pildil, mida selle



teemaga seoses kuskile postitate, nii tekib inimestel visuaalne mälu ja äratundmine. Soovijatele
saame teha Canva osas ka lühikese koolituse. Logod on kättesaadavad MEP kodulehelt.

Näide:

Postituste levik:

Sotsiaalmeedias postituste jagamise juures on väga oluline nende ristturundus. Soovitame
KOV inimestel liituda Facebookis teie omavalitsuse erinevate kogukondade gruppidega ning
jagada MEP sündmuste infot sinna. Julgustame ka kaugemate omavalitsuste gruppidega liituma
ja oma infot jagama. Täiesti vabalt võib Põhja-Sakala vald jagada oma infot Rakvere valla
inimestele.
Tihtipeale sobib sarnane postitus mitmesse erinevasse kanalisse. Näiteks Facebookis
tekstipostitus sobib teemakohase foto olemasolul ka kindlasti Instagrami. Teksti pisut
lühendades võite mõelda ka näiteks Twitteri kontole. Twitter ei pea olema tingimata
omavalitsuse hallata, vaid kui teil on mõni aktiivne vallavalitsuse liige, siis läbi tema MEP kohta
info postitamine on samuti väga hea variant.



Leidke üles enda KOV-i mõjuisikud. Suhelge nendega, rääkige Maal elamise päevast ja
kutsuge neid osalema! Mõjuisik võib olla ka teie omavalitsuses tegev kogukonna liige, kes on
aktiivne ja kelle arvamus läheb inimestele korda. Olgu ta külavanem, mõni aktiivne noor,
lapsevanem või õpetaja.

2. Ideed kohalikele väljaannetele lugude pakkumisel (raadiod, podcastid, video)

Lisaks sotsiaalmeediale julgustame teid kasutama kohalikke väljaandeid, olgu selleks külaleht,
vallaleht, maakonna ajaleht või mõni raadiojaam, mis teie piirkonnas eriti populaarne.

Külastage lehekülge https://podcast.ee/koik-podcastid/ kust leiate erinevad taskuhäälingud.
Leidke endale sobiv, kirjutage saatejuhtidele ja pakkuge välja mõni äge ja lõbus teema (miks
mitte ka tõsisem teema) ning minge saatesse enda omavalitsuse elu-olu kohta rääkima.
Näide: Teie KOV-is on mõis, mille ajalugu on huvitav, ehk isegi natukene müstiline. Leiate
podcastide leheküljelt jutusaate “Unejutud”, mis räägibki sellistel teemadel. Kirjutage neile,
pakkuge saatesse külaline sellest rääkima. Jutu sees saate mainida, et 24. septembril on Maal
elamise päev ja soovijad saavad teie omavalitsusega tutvust teha.

Kui pilt räägib rohkem kui tuhat, siis video räägib rohkem kui miljon sõna. Tehke lühikesi
või pikemaid videoklippe enda vallas toimuvast. Külapeod, kogukonnaelu, mõni tore üritus. Neid
saab sotsiaalmeedias suurepäraselt ära kasutada ka MEP kontekstis.

Küsimuste puhul võtke julgesti ühendust Maal elamise päeva kommunikatsioonijuht
Marianne Ubalehega: m.ubaleht@gmail.com
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