Viestintä valmiiksi EU:n pj-kauteen
Suomen kolmas EU-puheenjohtajakausi alkaa EU:lle tärkeässä taitekohdassa.
Ajoissa mietityllä vaikuttavalla viestinnällä saadaan aikaan halutut tulokset.

Strategia- ja viestintätoimisto Hopiasepillä on vahva kokemus Suomen valtiojohdon puheenjohtajuusviestinnästä,
Suomen EU-viestinnästä niin Suomessa kuin Brysselissä sekä vuosien työtausta itse Brysselin mediamyllystä.
Some on aktiivinen työkalumme.
Hopiaseppien EU-AHJO toimii tehokkaasti yhden päivän työpajana, sisältäen mm. perinpohjaisen TV-haastattelukoulutuksen:

✓ Miten suunnitella viestintää ajankohtaisista EU-asioista? Perustiedot ja tarpeen mukainen apu menestykseen.
✓ Miten muotoilla omat vahvat viestit? Räätälöity palvelu huippuosaamisella.
✓ Kuinka olla proaktiivinen median suuntaan? Median yleiset toimintatavat vaikuttavuuden näkökulmasta.
✓ Miten Brysselin media toimii? Ketkä toimittajat EU:ssa vaikuttavat? Tepsivät neuvot ja osoitteet pitkällä kokemuksella.
✓ Tiedotustilaisuus/mediaesiintyminen: Mitä voi sopia etukäteen? On- vai off-the-record? Sudenkuoppien välttäminen.
✓ Toimittajan kohtaaminen: kolme videoitua TV-haastattelukierrosta palautekeskusteluineen: Kuinka saat viestisi läpi? Tosipaikka.
Perehdymme huolella tarpeisiinne ja tartumme asioihin todellisista, tärkeistä näkökulmista
ja haastamme parantamaan.
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Viestintä valmiiksi EU:n pj-kauteen
Hopiaseppien takojat ovat:
Jussi Seppälä, Myönteinen vaikuttaja, toimitusjohtaja on toiminut yli
neljännesvuosisadan journalismin avaintehtävissä Ylen TV-uutisten
ulkomaantoimittajana, EU-kirjeenvaihtajana, tutkivana toimittajana sekä
ulkoministeriön EU-lehdistöneuvoksena. Seppälä perusti Hopiasepät
vuonna 2016. Hän on kirjoittanut useita tieteellisiä artikkeleita EU:sta ja
laatinut lisensiaattityönsä Suomen EU-politiikasta. Seppälä on kouluttanut
satoja johtajia ja asiantuntijoita viestimään ja esiintymään vaikuttavammin.
Mikko Norros, Myönteinen eminenssi on avustanut viittä Suomen
pääministeriä EU-viestinnässä. Norros on ollut vastuussa Suomen vuoden
1999 puheenjohtajakauden viestinnästä ja hoitanut vuoden 2006
puheenjohtajuuskauden Suomen EU-lehdistöneuvoksena Brysselissä. Hän
työskentelee peruskielten kuten ranskan lisäksi sujuvasti italiaksi.
Henna Hopia, Myönteinen tekijä on toiminut EU-kirjeenvaihtajana
Brysselissä, brysseliläisen EU-ajatuspajan vierailevana tutkijana, poliittisena
avustajana Euroopan parlamentissa ja eduskunnassa, sekä
viestintäpäällikkönä Elinkeinoelämän valtuuskunnassa. Hopia on
kirjoittanut useita julkaisuja EU:sta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.
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”Parempaa valmennusta en osaisi kuvitella!
Jussi Seppälä koulutti TV-esiintymistä kursseillani Tampereen yliopistossa kolmena vuotena.
Suosittelen Jussin koulutuksia lämpimästi!
Seurasin valmennuksia tarkasti ja ihailin joka vuosi sitä, kuinka nopeasti opiskelijat oppivat
viestimään oman sanomansa tehokkaasti, ymmärtämään tiedotusvälineiden toimintalogiikkaa
sekä antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta.
Koska Jussi niin hyvin tunsi sekä EU- että kansainvälisen politiikan kuviot, opiskelijat saivat todella
apua myös omiin substanssikysymyksiinsä.
Jussin konsepti oli pedagogisesti taitava ja ajankäyttö oli tarkkaan harkittua.
Erityinen ansio oli myös Jussin valmius tarkasti kuunnella koulutuksen järjestäjän toiveita
ja tarpeita ja tarvittaessa muokata ohjelmaa myös lennossa.”
Hanna Ojanen
dosentti, eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan tutkija
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