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Valmiita sisältöjä Omamaakunta.fi-sivuston markkinointiin
Uusi Omamaakunta.fi-sivusto kertoo maakunta- ja sote-uudistuksesta arjen
kautta
Kansalaisille suunnattu Omamaakunta.fi-sivusto avattiin maaliskuussa 2018. Sivusto
tarjoaa kattavaa ja ajankohtaista tietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta
kohderyhmälähtöisellä tavalla, esimerkiksi opiskelijan tai ikääntyvän näkökulmasta.
Sivuston markkinointia varten on koottu valmiita materiaaleja, joita on helppo jakaa
esimerkiksi Twitterissä tai Facebookissa.
Nappaa siis alta valmiit sisällöt sosiaaliseen mediaan jaettavaksi! Twitterissä tekstiin
kannattaa merkitä esimerkiksi @VMuutiset tai @VMkunta.

Somesisältöjä suomeksi


18 maakuntaa, minkä asukas sinä olet? Tällä ei ole väliä, sillä löydät paljon
lisätietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta Omamaakunta.fi-sivuilta! Tule mukaan
osoitteessa www.omamaakunta.fi #maakuntauudistus



Millainen on sinun arkesi maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen? Omamaakunta.fisivuilta saat lisätietoa uudistuksesta: www.omamaakunta.fi #maakuntauudistus
#sote



Mikä #maakuntauudistus? Omamaakunta.fi-sivuilta löydät tietoa mm. maakuntien
tehtävistä, vaikutusmahdollisuuksista ja #sote-palveluista. www.omamaakunta.fi



Olit sitten opiskelija, työnhakija tai vaikkapa maatalousyrittäjä, löydät
Omamaakunta.fi-sivustoilta lisätietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta. Tutustu
sivuihin jo nyt! www.omamaakunta.fi



Oletko sinä kaveri- tai työporukkasi maakuntaguru? Tiedätkö, mitä ovat
kasvupalvelut tai norssikaputsiino? Testaa tietosi maakunta- ja sote-uudistuksesta
osoitteessa www.omamaakunta.fi/tietovisa!
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Omamaakunta.fi-sivusto kokoaa yhteen paikkaan keskeisiä asioita maakunta- ja
sote-uudistuksesta. Tutustu uudistukseen ja omaan maakuntaasi jo nyt osoitteessa
www.omamaakunta.fi! #maakunnat

Somesisältöjä ruotsiksi


18 nya landskap, vilket av dem är ditt? Spelar ingen roll: information om
landskaps- och vårdreformen hittar du på webbplatsen Mittlandskap.fi! Följ oss på
www.mittlandskap.fi #landskapsreformen



Hur ser din vardag ut efter landskaps- och vårdreformen? På Mittlandskap.fi hittar
du mer information om reformen: www.mittlandskap.fi #landskapsreformen #sote



Vadå #landskapsreformen? På Mittlandskap.fi hittar du information om bl.a.
landskapens uppgifter, påverkningsmöjligheter och #vårdtjänster.
www.mittlandskap.fi



Oavsett om du är studerande, arbetssökande eller lantbruksföretagare, på
Mittlandskap.fi hittar du mer information om landskaps- och vårdreformen. Klicka
fram webbplatsen redan nu! www.mittlandskap.fi



Är du landskapsgurun bland dina vänner eller kolleger? Känner du till
tillväxttjänster eller norscappuccino? Testa dina kunskaper om landskaps- och
vårdreformen på www.omamaakunta.fi/sv/test/!



På webbplatsen Mittlandskap.fi hittar du mer information om landskaps- och
vårdreformen. Läs om reformen och ditt landskap redan nu på www.
mittlandskap.fi! #landskapen

