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Liiton luottamusjohto ja 
vapaaehtoiset rakentavat omaa 

mainettaan sekä samalla 
hengitysyhdistysten ja 

Hengitysliiton mainetta!
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Hyvään juttuun 
tarvitaan:

• faktoja

• kommentteja

• mielipiteitä

• tunteita

• tarinoita.

Autetaan toimittajaa pitämään 
asiat erillään niin, että ne 
löytävät oman paikkansa eivätkä 
sekoitu keskenään.

Virheellistä tietoa, epätäsmällisyyksiä ja 
sekaannuksia on vaikea, joskus mahdoton, korjata 
jälkikäteen. Muistetaan, ettei kukaan ei tee huonoa 
juttua tai mokaa tahallaan.
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Vaalitaan tapoja

• Toimitaan aina hyvässä 
hengessä.

• Viestitään todenmukaisesti.

• Vastataan vain siihen, mitä 
itse tiedetään – ei arvata tai 
oteta kantaa muiden 
puolesta. Eikä kaikkeen silti 
tarvitse tai edes voi vastata.

• Ollaan selkeitä, 
käytetään ymmärrettävää 
yleiskieltä.

Suosittelemme Hengitysliiton arvojen 
noudattamista, vastuullisuutta ja erilaisten 
näkemysten kohtaamista kunnioittaen. 

Ole tukenamme rakentamassa vuoropuhelua ja 
ymmärrystä järjestötyöstä. 
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Vapaaehtoisena

• Voit ottaa aina aikalisän 
vastataksesi toimittajan 
kysymyksiin. Palaa asiaan 
sovitusti.

• Voit pyytää kysymyksiä 
etukäteen ja kirjallisina. 
Muista, että mahdolliset 
muutokset ovat ok.

• Pyydä saada tarkistaa omat 
kommenttisi, jos 
julkaisuaikataulu antaa 
myöten.

Joskus omat kommentit kärjistetään tai 
julkaistaan erilaisessa asiayhteydessä kuin 
alun perin oletettiin. Silloin jatketaan 
eteenpäin ja otetaan opiksi, mitä voidaan. 
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Nostetaan asioita esille myönteisyyden ja 
ratkaisujen kautta.

Hengitysliitto tarjoaa tiedotepohjia yhdistysten 
käyttöön. Niissä on vinkkejä asioista, jotka ovat 

pinnalla ja voivat paikallisesti kiinnostaa.

Yhdessä saamme aikaan enemmän, sillä ihmisten 
aidot sitaatit ja tapahtumat ovat uutismateriaalia.
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Toimittajat tekevät omaa työtään ja 
palvelevat omaa yleisöään.

Hyväksytään, että yhteistyön 
lopputulos ei aina ole juuri sellainen 

kuin itse oltaisiin toivottu.
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Yhdessä 
onnistumme!

• Jokainen hengitysyhdistys päättää 
osaltaan, kuka edustaa yhdistystä 
mediassa missäkin yhteydessä.  

• Hengitysliiton työntekijät 
(esimerkiksi järjestöasiantuntijat, 
järjestöpäällikkö ja järjestöjohtaja) 
kommentoivat liittoa koskevissa 
asioissa.

• Liittohallituksen ja liittovaltuuston 
puheenjohtajat käyttävät 
tarvittaessa luottamusjohdon 
virallisia puheenvuoroja medialle.  

Vapaaehtoisena sinä voit kertoa omasta 
toiminnastasi ja kokemuksistasi 
vapaaehtoistyössä tai luottamusjohdon 
yksittäisenä henkilöedustajana. 



Tukenasi
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