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Säännöllisyys on yksi omista vaikeimmista
haasteistani sisällön luomisessa ja
markkinoinnissa. Ja se on ollut sitä monta
vuotta. Tiedän sen takaraivossa nakuttavan
tunteen, kun jotain pitäisi julkaista, mutta
kiire painaa päälle. Tiedän sen tunteen, kun
ei tiedä mitä pitäisi tehdä ja mikä edes
toimisi ja kiinnostaisi. Ja sen turhautumisen,
kun aikaa ei tunnu olevan tarpeeksi
tulosten aikaansaamiseksi markkinoinnista.
Eli en itsekään ole mikään säännöllisyyden
kiiltokuvahahmo.

Mutta, olen myös etsinyt keinoja tämän
ongelman ratkaisemiseksi jo yli 10 vuotta ja
alan olla melko lähellä. Minulta löytyy paljon
vinkkejä ja ideoita siihen, miten voit saada
homman toimimaan.

Toivon, että saat tästä oppaasta uutta
puhtia ja intoa sekä ennen kaikkea
säännöllisyyttä sisältöösi. Jos sinulla tulee
jotain ajatuksia tai kysymyksiä, laita minulle
viestiä näiden kautta:

Myönnän...

Terveisin,
Sisältövalmentajasi

http://www.instagram.com/markkinointivalmentaja
mailto:emma.laaksonen@emmav.fi
http://www.facebook.com/markkinointivalmentajaemmalaaksonen
http://www.emmalaaksonen.fi/


Tunnistat varmasti tämän. Olet miettinyt sisältöäsi ja olet intoa täynnä
postaamassa sitä seuraajillesi. Pääset hyvään vauhtiin
ja vau, mitä sisältöä saat julkaistua! Päätät ryhdistäytyä ja hoitaa sisältöäsi
säännöllisesti.

Pikakelaus muutaman viikon päähän ja innosta tai säännöllisyydestä ei ole
tietoakaan! Olet turhautunut ja motivaatio sisällön tekemiseen on aivan
nollissa. Miksi ihmeessä säännöllinen sisällön julkaiseminen on niin
vaikeaa?

Säännöllisyys on varsinkin somemarkkinoinnissa erityisen tärkeää.
Algoritmi oppii tasaisen postaustahtisi ja on valmiina nostamaan
postaustasi esille. Kunhan postauksesi ilmestyy silloin kun algoritmi sitä
“odottaa”. Kyse ei toki ole yksittäisistä postauksista vaan pidemmän
aikavälin säännöllisyydestä. Siitä, että postaamisessasi on jonkinlainen
kaava, josta algoritmi voi saada kiinni. Säännöllinen tahti mahdollistaa
myös sen, että voit jossain vaiheessa pitää taukoa ilman, että homma
hajoaa käsiin.

Säännöllisyys on myös sinun itsesi kannalta olennainen asia. Tiedät
varmasti, että kun toistat jotain tehtävää kerta toisensa jälkeen, sen
tekeminen helpottuu ja automatisoituu. Sama sisällön luomisen kanssa.
Sinun täytyy löytää oma kaavasi ja tapasi tehdä, jota voit toistaa ja tehostaa
tekemistäsi.

Säännöllisyys on siis erittäin tärkeää, mutta niin uskomattoman vaikeaa
ylläpitää!

Iso osa säännöllisyydestä on jotain, mitä sinun pitää itse hoitaa. Siis sitä,
että otat itseäsi niskasta kiinni ja teet toistuvasti sisältöä yrityksellesi.
Kaikkea en voi ratkoa puolestasi, työ sinun on tehtävä itse. Mutta usein
säännöllisyyden puute johtuu myös siitä, miten olet oppinut tekemään
sisältöä. Tavoista ja tehtävistä, jotka eivät aivan ole kohdallaan. Ja siksi
kerta toisensa jälkeen sisältö jää hoitamatta.

Tässä oppaassa kerron sinulle ne suurimmat säännöllisyyden viholliset ja
sen mitä niille voi tehdä. Ei höpistä sen enempää vaan mennään asiaan!
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Säännöllisyyden haaste



Rönsyilet helpommin. Kun sinulla ei ole mitään, mikä pitää sinut
aisoissa, lähdet helpommin seikkailemaan ja käyttämään aikaasi
sellaisiin asioihin, joihin ei pitäisi. Suunnitelma on tapa blokata kaikki
turha “meteli” ja keskittyä olennaiseen.
Postauksesi jäävät kiireessä ja paineessa todennäköisemmin
hoitamatta. Suunnitelma auttaa sinua hoitamaan sisältösi luomisen
etukäteen ja valmiiksi sekä vähennät sen todennäköisyyttä, että
postauksesi jää julkaisematta kiireen tai paineen vuoksi. Psst. Lue lisää
kohdasta Sisältöä heti, kiitos!
Käytät enemmän aikaa sisällön luomiseen kuin olisi tarve. Jos sinusta
tuntuu, että sisällön luomiseen menee liikaa aikaa, olet suunnitelman
tarpeessa. Ilman suunnitelmaa sisältösi luomiseen kuluu enemmän
aikaa. Tämä johtuu osaltaan ensimmäisen kohdan rönsyilystä, mutta
myös siitä, että et tiedä, mitä olet tekemässä. Sinulla menee siis aikaa
siihen, että mietit, mitä sinun pitäisi tehdä, mistä luoda sisältöä ja mitä
varten. Ja vasta sitten pääset itse sisällön luomiseen. Tee tämä kerran
kunnolla, niin vältyt siltä jokaisella sisällön luomisen kerralla.
Olet tyytymättömämpi omaan sisältöösi. Muun muassa rönsyily,
kiireessä luominen ja epätietoisuus koko sisällön ympärillä saa aikaan
sen, että olet tyytymättömämpi omaan sisältöösi. Ehkä saat sisältöäsi
julkaistua tästä huolimatta, mutta tyytymättömyys johtaa usein silti
siihen, että julkaisu jätetään kokonaan tekemättä. Kun et ole
tyytyväinen itse luomaasi sisältöön, jätät sen mieluummin
julkaisematta. Suunnitelma varmistaa, että sisältö on sitä, mitä haluat ja
noh, mitä olet suunnitellut.
Markkinointisi ei tunnu olevan hallinnassasi: et tiedä mikä toimii, mitä
pitäisi tehdä ja mihin keskittyä.Suunnitelma auttaa meitä myös
pysymään omalla reitillämme. Jos sinulla ei ole suunnitelmaa, sinusta
voi tuntua, että et hallitse markkinointiasi ollenkaan. Sisällön luominen
tuntuu räpistelyltä ja kokeilulta, etkä ikinä tiedä, mikä oikeasti toimii ja
mitä sinun pitäisi tehdä. Suunnitelma auttaa sinua etenemään ja
pitämään kiinni omasta suunnastasi. 

Et varmaan ylläty, että ensimmäinen haaste säännöllisyydelle on
suunnitelman puute. Se, että sinulla ei ole mitään, mikä kertoisi sen, koska
postaat, mitä postaat ja milloin luot sisältöäsi.

Suunnitelman merkitystä ei kannata väheksyä. Se on näistä kaikista
tulevista vihollisista se tärkein ja siksi ensimmäinen. Tässä muutama juttu,
jota tapahtuu, kun sinulla ei ole suunnitelmaa:

Suunnittelemattomuuden suo
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Kuinka usein postaat / julkaiset sisältöä missäkin
markkinointikanavassa?
Minkälaista sisältöä luot (markkinointikeinot ja sisältötyypit)?
Aiheet ja teemat, joihin sisältösi keskittyy. Mistä aiheista sinä puhut
seuraajillesi ja asiakkaillesi?
Kohderyhmäsi ominaisuuksia, ajatuksia, ongelmia ja haasteita, joita
sisältösi pitää ratkoa. Kenelle sisältöäsi luot?

Suunnitelman ja sitä kautta säännöllisyyden yksi parhaimpia puolia on se,
että voit koko ajan seurata sitä, mikä toimii ja mikä ei. Ja muokata
tekemistäsi koko ajan paremmaksi. Samaa voit toki tehdä ilmankin
suunnitelmaa, mutta se ottaa pidemmän ajan ja kuluttaa enemmän
hermojasi.

 
Suunnitelman tekeminen on usein yksi niistä asioista, joita sinun täytyy
vain tehdä. Suunnitelman tekeminen ei nimittäin ole vaikeaa, mutta siitä
on iso apu säännöllisyyden kannalta. Se auttaa sinua pääsemään suoraan
itse sisällön luomiseen, eikä sinun tarvitse miettiä perusjuttuja
markkinoinnistasi konkreettisen tekemisen sijaan. Suunnitelma kokoaa
myös yhteen sen, mitä sinun pitää tehdä ja ohjaa tekemistäsi. Tee siis
itsellesi suunnitelma sisällöllesi!

 
Suunnitelman ei tarvitse olla mikään 50 -sivuinen opus. Itse pidän ns.
huoneentaulu-tavasta, jossa pystyn yhdellä vilkaisullamuistuttamaan
itseäni siitä, mitä olen tekemässä ja mihin pitää keskittyä. Eli koonti, joka
pitää minut keskittyneenä. Ajattele, että luot itsellesi toimiston tai kodin
seinälle taulun, joka kertoo sinulle kaiken olennaisen. Ei mitään
ylimääräistä, vain ne tärkeimmät rajat ja “raamit”.

 
Mieti suunnitelmaa tehdessäsi, mitä sinä kaipaat silloin kun lähdet
luomaan sisältöäsi? Mistä olisi sinulle apua? Mitä huoneentaulun pitää
kertoa sinulle?

 
Tässä asioita, joita suunnitelmastasi olisi hyvä löytyä.

 
Suunnitelman avulla saat mielettömän paljon selkeyttä tekemiseesi,
joten tee se! Näitä suunnitelman eri osia käsittelen osittain myös tulevissa
kappaleissa, joten poimi sieltä lisävinkkejä.
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Olet varmastikin kuullut monta erilaista versiota siitä, kuinka monta kertaa
somessa ja muissa markkinointikanavissa pitää julkaista päivässä, viikossa
ja kuukaudessa, että se toimii. Totuus on loppujen lopuksi kuitenkin se,
että oikea määrä on sellainen, jonka sinä itse pystyt hoitamaan. Jos
kolme postausta viikossa, yksi blogiteksti tai uutiskirje kuukaudessa on
sinulle sopiva tahti, älä kuormita itseäsi enemmällä!

Se määrä, jonka pystyt hoitamaan sisältöä on myös se määrä, jonka pystyt
käyttämään laadukkaan sisällön luomiseen. Kaikki ylimääräinen sisältö
kärsii laadussa. Voit aina lisätä sisällön määrää, kun sinusta tuntuu, että
“aiempi” sisältö on hallinnassasi ja hoidat sen varmuudella.

Muista, että sisällön määrää miettiessäsi, sinun täytyy ottaa huomioon
kaikki markkinointikanavat. Listaa siis ihan ensimmäisenä itsellesi ylös,
mitkä kanavat sinun täytyy hoitaa. Joskus on tarpeen aivan ensin karsia
markkinointikanavia, sillä niiden suuri määrä aiheuttaa liiallisen
kuormituksen. Mitä enemmän markkinointikanavia, sitä enemmän
sisältöä, eikö?

Käy läpi kaikki haluamasi markkinointikanavat ja etsi jokaiseen sopiva
määrä sisältöä siten, että myös kaikkien markkinointikanavien sisältö
yhteensä on sinulle sopiva määrä.

Kun saat määrän itsellesi selkeytettyä, laita se ylös itsellesi suunnitelmaasi.
Et voi uskoakaan, kuinka iso vaikutus määrän päättämisellä voi olla paitsi
ajankäyttöösi, myös omaan oloosi! Pystyt keskittymään sisältöön silloin
kun on tarve ja sen jälkeen johonkin muuhun. Sisällön luominen ei jyskytä
jatkuvasti takaraivossa ja saa sinua tuntemaan itseäsi saamattomaksi. Kun
tiedät sisällön määrän, pystyt myös tehokkaasti aikatauluttamaan sen
luomisen itsellesi.

Psst. Sinun ei tarvitse luoda uutta, omaa ja erillistä sisältöä kaikkiin
markkinointikanaviin vaan hyödynnä sisältöäsi eri tavoin
monikäyttämällä ja kierrättämällä. Lue lisää blogista: Sisällön
kierrättäminen ja monikäyttö.

Liian raskas tahti
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Oletko koskaan kirjoitellut innoissasi pitkät (tai lyhyetkin) litaniat jostain
aiheesta ja jättänyt sitten julkaisematta sen, koska et ole tyytyväinen?
Koska se ei olekaan “tarpeeksi hyvä”? Kuinka lannistavaa se onkaan!!

Perfektionismi ja väärät oletukset saavat joskus aikaan sen, että
hylkäämme tekemämme ison työn ja käyttämämme ajan ilman sen
suurempaa miettimistä. Tässä on se perimmäinen haaste: Yritämme
saada aikaan täydellistä, mikä ei koskaan ole mahdollista. Eikä edes
sisällön tapauksessa kovinkaan tavoiteltavaa.

Lähes aina kyse on omista oletuksistamme ja ajatus- tai toimintamalleista,
jotka johtavat siihen, että tyytyväisyyteen ei ole edes mahdollisuutta.
Kuten esimerkiksi:

Epäilet, että et osaa kirjoittaa
Perfektionismi ja “en osaa kirjoittaa” -ajatusmaailma on yhdistelmänä
aika lailla katastrofaalinen. Tästä yleensä lopputuloksena on se, että et saa
niitä parhaimpia sisältöjäsi julkaistua. Joko et kirjoita ollenkaan tai kirjoitat,
mutta jätät ne julkaisematta. Usein myös se sisältö, jonka saat julkaistua,
on kylmää ja persoonatonta, koska et kykene kirjoittamaan vapaasti. Yrität
vain saada asian kerrottua ja se siitä.

 
Aivan jokainen osaa kirjoittaa. Olet saanut päähäsi jostain, että et osaisi.
Mieti, mistä se johtuu. Oletko koulussa saanut huonoja arvosanoja vai
onko joku sanonut sinulle, ettet osaa kirjoittaa? Esimerkiksi koulun
äidinkielellä ja sisällön luomisella on todella vähän yhteistä. Toki
kirjoittamista kummatkin, mutta täysin eri tyyppistä. Kukaan ei ole
antamassa sinulle arvosanaa eikä kukaan arvostele kirjoituksiasi. Mieti,
mistä tämä ajatuksesi johtuu ja lähde purkamaan sitä pois. Ota tilalle
vaikka “osaan kirjoittaa omalla tavallani” ja lähde siitä liikkeelle.

Muista, että vaikka sinulla on esimerkiksi lukihäiriö, joka vaikeuttaa
kirjoittamistasi, se ei silti tarkoita, että et osaisi kirjoittaa tai luoda
sisältöä. Sinun täytyy vain löytää tapa, jolla saat oman äänesi kuuluviin.
Kaikki sisällöt eivät vaadi kirjoittamista tai voit käyttää vaikka
saneluominaisuutta kännyköissä ja tietokoneissa apunasi.

Ratkaisu tähän? Kirjoittaminen. Kyllä. Kirjoittaminen, kirjoittaminen ja
kirjoittaminen. Ja myös jossain vaiheessa hieman pakolla julkaiseminen.

Täydellisyyttä tavoitteleva
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Julkaiseminen silloin kun tuntuu, että “iiks, ei tämä ole vielä täydellinen!”.
Yksi lempisanontojani on Start before you are ready. Eli aloita ennen kuin
olet valmis. Jos julkaiseminen ei yhtään jännitä tai pelota sinua, olet
viilannut tekstiäsi liian kauan.

Kirjoittamisessa kokeile sitä, että kirjoitat vapaasti ja mahdollisimman
paljon tekstejä, joilla ei ole välttämättä mitään lopullista paikkaa tai
tarkoitusta. Kun kirjoitat sisältöjä, älä kirjoita niitä suoraan lopulliseen
paikkaansa vaan aloita erillisestä tiedostosta tai vaikka ihan paperista.
Kirjoita mitä mieleesi nousee ja editoi myöhemmin. Joka kerta kuin
kirjoitat, tulet paremmaksi siinä ja pääset lähemmäksi sitä omaa tyyliäsi
kirjoittaa.

Kirjoitat toisena ihmisenä etkä siksi ole tyytyväinen
Kun lähdet kirjoittamaan, istuuko tuoliin sinä vai joku muu? Joskus
varsinkin myynnillisiä tekstejä kirjoittaessa “paikalle tuodaan” joku
Myyntimies Myynnillinen kirjoittamaan tekstiä. Koska oletetaan, että
tekstin pitää olla samantyyppistä kuin esimerkiksi isojen yritysten
sisällössä. Kun myyt ja markkinoit omaa osaamistasi, sinun täytyy tehdä
se omana itsenäsi. Ruudun toisella puolella on ihan oikea ihminen, joten
keskustele hänen kanssaan sisällön avulla. Mieti, miten puhuisit asiasta
kasvotusten asiakkaasi kanssa. Jos hän kysyisi sinulta kysymyksen
henkilökohtaisesti ja kasvotusten, miten vastaisit hänelle?

Jos kirjoitat tekstisi aina ulkopuolisen silmin, et voi koskaan olla
tyytyväinen siihen, koska se ei kuulosta sinulta. Kirjoita siis omana itsenäsi!
Jos persoonallisuus on sinusta huono asia teksteissä, lue seuraava kohta..

Et uskalla tuoda esille persoonaasi
Jo edellisessä kappaleessa sanoin, että sinun täytyy markkinoida omana
itsenäsi. Se tietysti tarkoittaa myös sitä, että voit hyvin tuoda omaa
persoonaasi esille sisällössäsi. Jos olet räiskyvä ja puhelias, sen täytyy näkyä
myös sisällössäsi ja teksteissäsi. Jos puhut murteella ja se on iso osa sinua,
anna murteen näkyä myös sisällössäsi. Persoonan näyttäminen on täysin
ok ja jopa toivottavaa! Itseasiassa persoonallisuus auttaa sinua
menestymään. Kun kirjoitat tekstejä omalla persoonallisella tavallasi, olet
tekstiisi tyytyväisempi. Miten et voisi olla, kun teksti välittää asioita juuri
sillä omalla tavallasi. 

Mieti, mikä tekee sinusta sinut ja anna sen näkyä!

Perfektionismista usein pääsee irti vain pienen epämukavuuden kautta.
Sen kautta, että altistaa itseään julkaisemaan ennen kuin on valmis,

Tämän oppaan sisältö on EmmaV Oy omaisuutta eikä sitä saa jakaa ilman lupaa
Markkinointivalmentaja Emma Laaksonen // 2483453-6 // www.emmalaaksonen.fi



ottamalla sen selfien vaikka “sinusta ei saa hyvää kuvaa” tai tekemällä
sen ekan, ja niin vaivaannuttavan, videon. Mutta pienillä askelilla sinne
epämukavan suuntaan pääset kyllä irti perfektionismista. Muista! Suurin
osa “virheistäsi” menee ohi kaikilta muilta. Olet itse pahin kriitikkosi.

Yksi suurimmista säännöllisen sisällön vihollisista on selkeyden puute. Kun
et tiedä, mitä olet tekemässä, on vaikea palata kerta toisensa jälkeen 
luomaan sisältöä. Suunnitelman tekeminen auttaa tässä mielettömän 
paljon, mutta mietitään tätä vielä hieman tarkemmin aiheiden 
näkökulmasta.

Aiheiden määrittäminen on yksi osa suunnitelman tekemistä ja myös yksi 
parhaiten selkeyttä tuova sisällön luomisen osa. Jos et ole määrittänyt

Ehkä sinulla on joskus ollut niitä vaiheita, kun olet ottanut itseäsi niskasta
kiinni ja hoitanut sisältöäsi säännöllisesti. Into saattaa kuitenkin lopahtaa,
jos tuloksia ei ala näkymään. Ja ymmärrän sen hyvin. Jos omalla työllä ei
ole mitään vaikutusta, miksi ihmeessä sitä tekee?

 
Nyt sinun täytyy olla rehellinen itsellesi. Kuinka kauan tämä
säännöllisyyden kautesi yleensä kestää? 3 viikkoa? 2 kuukautta? Yleensä
tuloksia alkaa nimittäin kunnolla näkymään vasta useamman kuukauden
säännöllisen sisällön luomisen jälkeen. Toki niitä tuloksia haluaisi
nähdä heti, mutta se ei vaan ole mahdollista. Vain ja ainoastaan
pidemmän aikavälin sisällön luomisella pääset niihin tuloksiin, joihin
haluat. Tämä johtuu siitä, että jatkuvuus on lähestulkoon yhtä tärkeä asia
kuin säännöllisyyskin.

 
(Muistutuksena vielä tässä vaiheessa, että säännöllisyys ei tarkoita sitä, että
sinun pitää postata/julkaista joka päivä. Toki tuloksia ehkä tulee
nopeammin jokapäiväisellä postaamisella, mutta samaan pääset hieman
itsellesi kestävämmälläkin tahdilla.)

 
Ole siis kärsivällinen, tee itsellesi suunnitelma ja luota tekemiseesi. Tiedän,
että alku voi olla todellista kärsimystä. Mutta kun pääset siihen
mielentilaan, että sisällön luominen on enemmänkin rauhallinen ja
mukava pitkä kävely kuin pikasprintti leijonan jahtaamana, pystyt
luottamaan sisältöösi ja sen tuomiin tuloksiin.

Ei tuloksia, ei intoa

Sumeaa sisällön luomista
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itsellesi sisältösi aiheita, lähdet rönsyilemään ja teet sisällöstäsi (ja
osaamisestasi) asiakkaasi näkökulmasta melkoista mössöä. Aiheiden
määrittäminen on yksi tärkeimmistä asioista erottautumisesi kannalta.
Aiheesi näyttävät seuraajillesi heti sen, mistä yrityksessäsi on kyse ja auttaa
heitä päättämään onko osaamisesi heitä varten.

 
Määritä itsellesi 3-5 tärkeintä aihetta, joista luot sisältöäsi. Lähde liikkeelle
isommasta kokonaisuudesta, kuten vaikkapa omasta alastasi, ja poimi
sen sisältä ne aiheet, jotka ovat sinulle oikeat. Tarkoitus on se, että luot
näistä aiheista suurimman osan sisällöstäsi ja osoitat niillä seuraajillesi sitä
parasta osaamistasi. Tiettyjen aiheiden seuraaminen auttaa sinua
pysymään omalla polullasi, erottautumaan muista ja kasvattamaan omaa
asiantuntijuuttasi näiden aiheiden ympärillä.

 
Sisällön luomisesta tulee todella paljon helpompaa ja innostavampaa.
Mikä saa sinut myös pitämään kiinni siitä aikataulusta ja sisällön määrästä,
jonka olet määrittänyt. Paras tilanne on yleensä se, että olet innoissasi
päivittämässä uutta julkaisua, etkä melkein malta odottaa sitä seuraavaa
julkaisupäivää.

Uskoisin, että jokainen omaa sisältöään luova yrittäjä on joskus ollut siinä
tilanteessa, että sisältöä pitäisi saada julkaistua nyt heti. Ja mitäs siinä
sitten muuta kuin hoitaa postaus kerralla kuntoon. Tällaiset “yhden
pysäkin” sisällön luomiset on joskus paikallaan, mutta jos siitä tulee
jokakertainen tapa, se vaikuttaa säännöllisyyteesi.

Paitsi, että se saa olosi todella hektiseksi, se altistaa markkinointisi myös
sille, että kiireessä, loman/sairastumisen tai paineen alla, sisältö jää
helposti tekemättä. Eli säännöllisyys kärsii.

Suunnitelman tekeminen auttaa tähän todella paljon, koska saat sisältösi
tehokkaammin ja helpommin hoidettua. Mutta kannustan sinua
tekemään myös muita muutoksia omaan sisällön luomiseesi. Tässä
muutama vinkki.

Tee sisältökalenteri tulevalle kuukaudelle
Jos sinulla on suunnitelma valmiina, sisältökalenteri on helppo tehdä.
Sisältökalenteriin ideoit valmiiksi postaukset ja ideat, joita sisältösi tulee
käsittelemään. Se auttaa sinua luomaan sisältöä etukäteen ja ajastamaan

Sisältöä heti, kiitos!
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niitä valmiiksi. Kun saat sisällön luomisen ja itse julkaisun välille aikaa, saat
rauhoitettua sisällön luomistasi ja pystyt reagoimaan mahdollisiin
uutoksiin paremmin.

 
Älä tee tästä liian vaikeaa. Listaa tulevan kuukauden päivät paperille ja
lähde sen jälkeen ideoimaan sisältöä haluamillesi päiville. Tämän voi toki
tehdä lyhyemmällekin ajanjaksolle esim. viikolle, usein kuukausi on aivan
yhtä helppo hoitaa kuin viikkokin. Mutta tee omalla tavallasi. Tätä varten
sinulla on hyvä olla omat aiheet valmiiksi mietittynä, ks. Sumeaa sisällön
luomista.

Luo sisältöä kerralla enemmän
Sisällön luomisen rauhoittamiseksi kannattaa kokeilla myös sisällön
“massaluomista”. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yhdellä istumalla luot
useamman sisällön kerrallaan. Näin saat jälleen luotua aikaa ja rauhaa
sisällön luomisen ja julkaisun väliin.

Tätä samaa voit kokeilla kaikissa sisällön luomisen eri vaiheissa. Voit
ideoida kerralla enemmän (ja säilöä ideasi talteen), kirjoittaa kerralla
enemmän ja ajastaa kerralla useamman postauksen. Toistamalla samaa
useamman kerran peräkkäin, saat tehtävän hoidettua nopeammin joka
kerta. Eli luultavasti käytät yhteensä vähemmän aikaa, kuin yksittäisiä
postauksia kirjoittaen ja julkaisten samalla kertaa. Puhumattakaan siitä
paineen vähentämisestä, jonka tämä saa aikaan.

Aikatauluta ja ajasta
Iso osa yhden pysäkin taktiikasta irtipääsemiseen on aikatauluttamisen
opettelu. Se, että merkitset itsellesi aikaa eri sisällön luomisen vaiheisiin.
Se, että laitat kalenteriisi ajan ja pidät siitä kiinni. Ja sitten toistat sen
uudestaan kuukauden päästä (tai mikä ajanjaksosi onkaan). Tämä osuus
on jälleen niitä juttuja, joita sinun täytyy itse vain hoitaa ja ennen kaikkea
opetella. Ota siis tavaksesi aikatauluttaa sisällön luominen aivan samalla
tavalla kuin aikataulutat muitakin yrityksesi tehtäviä.

Opettele myös ajastamaan sisältöäsi. Nykyään se onnistuu lähes kaikissa
markkinointikanavissa: Somesisältö on jo suurimmalta osaltaan
ajastettavissa, blogeista löytyy ajastusominaisuus ja uutiskirjeitäkin saa
ajastettua haluamaansa ajankohtaan. Ajattele, jos voisit joka kuukauden
alussa saada suurimman osan sisällöstäsi valmiiksi odottamaan omaa
julkaisupäiväänsä! Se on mahtava tunne.
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Tiedän, että yrittäjänä sinulla on paljon ajateltavaa ja hoidettavaa. Ja
sisältöön kunnollinen keskittyminen on jälleen yksi lisätyö joka sinun
pitää hoitaa. MUTTA. Lupaan sinulle, että kunhan organisoit sisällön
luomisen kunnolla saat sen hoidettua varmemmin, helpommin ja
nopeammin. Sisältö ei enää kolkuttele takaraivossasi tekemättömistä ja
hoitamattomista markkinointikanavista, vaan sisällön hoidettuasi voit
keskittyä muihin tärkeimpiin asioihin.

 
Jos haluat yhden jutun mihin keskittyä ja lähteä liikkeelle, valitse
suunnitelman tekeminen. Se saa aikaan ison eron.

 
Tsemppiä! Ja muista, minulle voit aina laittaa viestiä.

Lopuksi
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