
#1: Huolettoman sisällön resepti, osa 1

Tässä jaksossa aloitetaan ihan kirjaimellisesti sisällön luomisesta! Käyn nimittäin

läpi sisällön luomisen prosessia ja sen eri vaiheita. Tämä jakso on jaettu kahteen

eri osaan eli muista kuunnella myös se toinen jakso, jonka linkin löydät alempaa

tai podcastin esittelytekstistä.

Sisällön luomisen prosessia olen kehittänyt jo useamman vuoden ajan. Huomasin

itse jossain vaiheessa, että sisällön luomisesta oli tullut todella kuormittavaa ja

kaaosmaista. Joten lähdin miettimään, miten eri vaiheisiin liittyviä ongelmia voisi

helpottaa ja keventää. Tavoitteenani oli luoda prosessi, joka poistaa sisällön

luomiseen liittyvää stressiä ja kuormittavuutta. Mutta myös se, että pystyisi

automaattisesti, sen prosessin avulla, luomaan sellaista sisältöä, joka kertoo

oikeita asioita JA kiinnostaa asiakkaita. Se, että hyvä sisältö olisi rutiinin suora

lopputulos.

Kyse ei ole niinkään eri vaiheista, sillä kaikki nämä vaiheet ovat varmasti jo sinulle

tuttuja. Kyse on enemmänkin siitä, mitä tehdään jokaisessa vaiheessa. Ja toki siitä,

että seuraamalla joka kerta toisensa jälkeen näitä samoja vaiheita, voit luoda

itsellesi rutiinin. Rutiinin, joka auttaa tehostamaan ja parantamaan sisällön

luomista joka kerta.

Tästä rutiinista on mielettömän paljon apua monessakin eri mielessä. Sen avulla

● Luot sisältöä, joka kertoo yrityksestäsi oikeita asioita ja kiinnostaa

asiakastasi

● Sisällön luomisen stressi ja paine vähenee

● Sisällön luomiseen käyttämäsi aika vähenee

● Keskityt olennaisiin asioihin sisällössäsi, eli et rönsyile ja keskity liian

moneen asiaan samaan aikaan.

Lähdetään katsomaan sisällön luomisen eri vaiheita. Tässä omassa rutiinissani on

6 eri vaihetta:

● Ideointi
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● Kirjoittaminen & Luominen

● Editointi

● Viimeistely

● Monikäyttö

● Aikatauluttaminen & Ajastus

Kuten sanoin aiemmin, näissä eri vaiheissa ei varmasti ole sinulle mitään uutta tai

mullistavaa. Mutta se ero tuleekin siellä prosessin sisällä. Se ero tulee kaikesta siitä,

mitä ja miten me tehdään jokaisessa vaiheessa.

Muistutan vielä tässä vaiheessa, että tämä podcast on jaettu kahteen osaan, eli

muista käydä kuuntelemassa toinen osa tämän jälkeen. Tässä podcastissa

käsitellään kolme ensimmäistä vaihetta ja toisessa sitten ne kolme viimeistä.

Sieltä toisen osan lopusta löydät myös lisämateriaalin nimeltä 25 vinkkiä sisällön

luomiseen, jonka voit ladata itsellesi. Siitä materiaalista löydät vielä lisää vinkkejä

jokaiseen sisällön luomisen vaiheeseen. Muista käydä lataamassa se itsellesi!

Sisällön luomisen kolme ensimmäistä vaihetta on ideointi, kirjoittaminen &

luominen sekä editointi. Ja lähdetään tietysti liikkeelle siitä ensimmäisestä

vaiheesta eli ideoinnista.

Ideointi on se vaihe, jossa ideoit aiheita ja otsikoita markkinointiisi. Esimerkiksi

blogiin, someen tai uutiskirjeeseen. Koska ideointi on ensimmäinen vaihe, siinä

onnistuminen ja sen sujuminen vaikuttaa merkittävästi koko sisällön luomisen

prosessiin.

Joten tässä on muutamia juttuja, joilla voit varmistaa, että ideointi sujuu

mutkattomasti ja, että saat lopputuloksena mielettömän määrän ideoita, jotka

kiinnostavat unelma-asiakastasi.

Ihan ensimmäisenä, huolehdi, että sinulla on tarpeeksi aikaa ideointiin. Ideointi on

markkinoinnissa ehdottomasti yksi niistä asioista, joille kannattaa antaa aikaa.

Miksi?

Siksi, että voit kerralla ideoida useamman aiheen markkinointiisi. Ideointi on

luovaa tekemistä ja usein luovuus ruokkii itse itseään. Eli kun pääset vauhtiin, niin
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olisi aika ikävää, että aika ei antaisikaan myöden vaan joudut lopettamaan kesken.

Kun varaat tarpeeksi aikaa, voit saada useamman kuukauden sisällöt ideoitua

valmiiksi. Mikä helpottaa sitten seuraavaan vaiheeseen eli kirjoittamiseen

lähtemistä. Jos haluat onnistua sisällön luomisessa ja luoda itsellesi rutiinin, niin

ideointi, ja muutkin sisällön luomisen vaiheet, pitää merkata itselle kalenteriin.

Mieti jokaiselle vaiheelle oma aikansa kalenterista ja tee siitä toistuva tapahtuma.

Toisena on ehkä se tärkein onnistumisen avain ideointiin ja mukavaan sisällön

luomiseen muutenkin. Ja se avain on omat aiheet. Määritä itsellesi ne aiheet,

joista haluat puhua unelma-asiakkaallesi. Keskittymällä itsellesi tärkeisiin aiheisiin,

saat sisällöstäsi erottuvaa ja voit keskittyä aiheisiin, joissa itse olet vahvimmillasi.

Omat aiheet sisällössä auttaa sinua keskittymään oikeisiin asioihin, luomaan

sisältöä, joka kiinnostaa unelma-asiakastasi ja nostamaan osaamistasi esille

sisällössäsi. Mieti 3-5 aihetta tai aihepiiriä, jotka yrityksellesi on kaikista tärkeimpiä.

Aina, kun aloitat ideoimisen, voit muistuttaa itsellesi omista aiheistasi ja siten

estää itseäsi rönsyilemästä ja auttaa itseäsi luomaan oikeanlaista sisältöä.

Viimeinen asia, mikä kannattaa tehdä, on idealista. Sitten, kun olet ideoinut

useamman kuukauden edestä sisältöä, sisältöideat kannattaa säilöä talteen

odottamaan käyttöä. Idealista on paikka, tiedosto tai vaikkapa vihko, johon

kirjoitat kaikki sisällön ideasi. Siihen lisätään kaikki ideat, mutta mitään ei poisteta.

Lopputuloksena on se, että keräät koko ajan itsellesi listaa sisällön ideoista ja

jossain vaiheessa sinulla voi olla mieletön tietopankki.

Seuraava vaihe on kirjoittaminen ja luominen. Tämä on monelle se vaihe, joka

aiheuttaa eniten päänvaivaa.  Usein kirjoittamisen vaikeus johtuu siitä, että siihen

liittyy liikaa paineita ja odotuksia. Voit ajatella, että et osaa kirjoittaa. Tai

kirjoittaminen on muuten vaan haastavaa.

Kirjoittamista helpottaa jo todella paljon se, että sinulla on valmiina aiheet ja ideat,

joista voit kirjoittaa. Eli, koska kyse on rutiinista, jokainen vaihe auttaa myös siinä

seuraavassa. Niin myös tässä. Se, että sinulla on ideat valmiina auttaa

kirjoittamaan. Ja varsinkin, jos aiheet ja ideat ovat sellaisia, joista itse innolla luot

sisältöä, kirjoittaminen tuntuu helpommalta. Siksi, se ensimmäinen vaihe

kannattaa tehdä hyvin.
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Sitten kun tulee kirjoittamisen aika, poimit vain itseäsi sillä hetkellä innostavan ja

kiinnostavan aiheen ja lähdet kirjoittamaan. Jotta kirjoittaminen tuntuisi helpolta,

se täytyy tehdä täysin ilman odotuksia ja rajoituksia. Älä siis mieti, mitä tekstistäsi

on tulossa, minne se on menossa tai kuinka pitkä siitä tulee. Anna sen aiheen

kertoa mihin se sopii. Mitä pidempään kirjoitat vapaasti, sitä helpommin näet

yhtäläisyyksiä omassa tyylissäsi kirjoittaa. Eli mitä luultavimmin huomaat, että

kirjoitat pääasiassa tietyntyyppisiä tekstejä ja voit silloin lähteä muokkaamaan

omaa sisällön luomisen prosessia ja käyttämiäsi markkinointikanavia sen mukaan.

Mutta lähde liikkeelle siitä, että et mieti liikaa lopputulosta. Se helpottaa

kirjoittamisen paineita.

Kirjoittamiselle täytyy myös antaa aikaa, jotta siinä voi onnistua. Jälleen kerran

kyse on luovasta tekemisestä, joten sille täytyy antaa se oma rauhansa. Verrattuna

ideointiin, kirjoittaminen vie vähintään tuplasti enemmän aikaa. Jos olet vaikka

ideoinut tunnin verran aiheita itsellesi, varaa ainakin kaksi tuntia kirjoittamiseen.

Yleensä kirjoittaminen on sisällön luomisen vaiheista se aikaa vievin, mutta toki

siihen kannattaa aikaa käyttääkin. Kunhan otat sen huomioon silloin, kun laitat

näitä eri vaiheita kalenteriisi.

Blogista löytyy itseasiassa teksti Markkinoinnin tehtävät alusta loppuun, jossa

kerron minkä verran aikaa vähintään kannattaa aikatauluttaa sisällön luomiseen

ylipäätään ja kuinka paljon millekin vaiheelle. Blogitekstin löydät täältä:

https://www.emmalaaksonen.fi/post/markkinoinnin-teht%C3%A4v%C3%A4t-alusta

-loppuun

Itse tykkään pitää sisällön luomisen vaiheet erillään, varsinkin ideoinnin ja

kirjoittamisen. Syy on siinä, että koska ne on kummatkin luovia tehtäviä, ne vie

aika paljon myös voimia. Kun ne aikatauluttaa eri ajoille, niin saa itselle pienen

hengähdystauon.

Pohditaan vielä hieman sitä omaa kirjoitustyyliä.

Jokaisella meistä on oma tyylinsä kirjoittaa, mikä vaikuttaa esimerkiksi siihen

minkä tyyppistä sisältöä kannattaa luoda. Jonkun tyyli on kirjoittaa pitkiä ja
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kattavia tekstejä, jollekin taas ytimekkäät ja lyhyet tekstit tuntuu luontevilta. Voit

vaikuttaa paljon siihen omaan kirjoittamiseesi sillä, että valitset omat

sisältötyyppisi sen mukaan. Jos kirjoitat pitkiä tekstejä, ehkä blogi on sinun juttusi.

Jos tekstisi on yleensä lyhyitä, ne sopivat mahtavasti vaikkapa someen. Mutta

pääasia on se, että et pakota itseäsi johonkin muottiin vaan etsit ne omat

vastaukset. Sillä saat jälleen kerran kirjoittamisesta itsellesi sopivampaa.

Käydään vielä viimeiseksi läpi tässä podcastissa editointivaihe. Muista, että loput

kolme sisällön luomisen vaihetta löydät tokasta osasta, jonka linkki löytyy

podcastin alta.

Mutta, editointi. Siihen on syynsä, miksi editointi on oma vaiheensa. Sen sijaan siis,

että se tehtäisiin kirjoittamisen kanssa samaan aikaan.

Ajatus on jälleen siinä, että yritetään keventää sitä painetta, mikä sisällön

luomiseen liittyy. Joskus se meidän oma kritiikki on niin voimakasta, että se estää

meitä luomasta sisältöä kokonaan. Siksi editointi tehdään vasta, kun

kirjoittaminen on tehty. Eli tekstiin ei kosketa ennen kuin siinä on kaikki se tieto,

mitä halutaan jakaa.

Editoinnissa tärkeimmät jutut on kirjoitusvirheiden poistaminen ja tekstin

punaisen langan varmistaminen. Eli, käyt läpi tekstin ja varmistat, että siellä ei ole

suurempia kirjoitusvirheitä. Tekstin EI TARVITSE OLLA TÄYDELLINEN.

Toinen asia editoinnissa on varmistaa, että tekstisi on looginen ja pysyy asiassa.

Mieti, mitä olet halunnut tekstilläsi kertoa ja onko jotain konkreettista yksittäistä

asiaa, jonka haluat lukijan ymmärtävän.

Jos huomaat tässä vaiheessa, että tekstissä on monta asiaa samassa, niin ei

huolta! Silloin vain paloittelet sen tekstin kahteen tai useampaan osaan, ja saat

siten useamman sisällön itsellesi käyttöön. Mahtavaa eikö? Se, että tekstistäsi

löytyy useampi asia tai teksti, ei tee sinusta huonoa kirjoittajaa. Itseasiassa

suhtaudut varmastikin aiheeseen sen verran intohimoisesti, että sinulla on paljon

sanottavaa aiheesta. Eli paloittele teksti omiksi teksteiksi ja onnittele itseäsi

useamman sisällön luomisesta kerralla.
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Jos sinulla on taipumusta olla liian kriittinen omille teksteillesi, niin keskity

poistamaan konkreettiset kirjoitusvirheet ja anna tekstin sen jälkeen olla. Kuten

sanoin aiemmin, tekstin ei tarvitse olla täydellinen. Oma tyyli ja persoona on

enemmän kuin ok. Sinun täytyy ehkä opetella hiljentämään se kriitikko mielessäsi

ja opetella ns. sietämään sitä omaa tekstiä.

Kaikissa tekstin kohdissa, joissa koet suurta epävarmuutta siitä, että kuulostaako

se tyhmältä tai onko se huonosti kirjoitettu, niin lue se ääneen. Jos pystyt omalla

äänelläsi ja ilman tuskailuja lukemaan sen, niin teksti on luultavasti kunnossa. Jos

se tuntuu omituiselta, muokkaa sitä, kunnes sen lukeminen on luontevaa.

Muista, että editoinnin tarkoitus on poistaa selkeitä virheitä, ei poistaa persoonaa

ja omaa tyyliä kokonaan. Pidä se mielessä, joka kerta kun editoit.

Tässä oli nyt sisällön luomisen kolme ensimmäistä vaihetta. Näissä on jo paljon

mitä voit lähteä kokeilemaan!

Koska tämä on podcastini aivan ensimmäinen jakso, kuulisin mielelläni, mitä

mieltä olet siitä. Ja, jos haluat kuulla vielä lisää näitä jaksoja, niin laita

markkinointikanaviani seurantaan. Olisi myös mahtavaa, jos voisit jakaa tätä

jaksoa eteenpäin. Jos sinulla on siis tuttuja yrittäjiä, jotka myyvät omaa

osaamistaan ja kaipaa apua sisällön luomisessa, niin jaa tämä jakso hänelle. Kiitos,

jos jaat.

Kolme viimeistä vaihetta löytyy toisesta podcastista. Siellä puhun sisällön

viimeistelystä, monikäytöstä (ihan mahtava aihe) sekä aikatauluttamisesta ja

ajastamisesta. Aivan mahtavia vinkkejä vielä tulossa, eli saman tien vain toinenkin

podcast kuunteluun. Linkin siihen löydät podcastin alta. Sieltä toisen podcastin

sivulta löydät myös lisämateriaalin, jos haluat vielä tehostaa omaa sisällön

luomista, eli muista poimia se mukaan itsellesi.

Nähdään ja kuullaan taas, moimoi.
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