
Sosiaalinen media 
järjestönäkökulmasta

Mikä SoMe? 

Mitä hyödymme SoMe:n käytöstä? 

Järjestömarkkinointia SoMessa



Mitä on sosiaalinen media? 
Miten olet itse käyttänyt 

sosiaalista mediaa?

Kuva: SPR Aineistopankki Anna Snickars





SoMe = sosiaalinen media

• Yhteisöllisesti tuotetun tiedon jakamista 
Internetissä eli yhdessä tehtyä verkossa 
tapahtuvaa viestintää, jolla ollaan yhteydessä 
toisiin ihmisiin

• Tekstiä, ääntä, videota, kuvia, yhteisöjä

• Verkostoituminen ja näkyvillä oleminen –
Esimerkiksi Facebookin kautta järjestöt voivat 
tavoittaa ihmisiä helposti, aktivoida jäsenistönsä, 
luottamushenkilönsä ja järjestöstä kiinnostuneet 
ihmiset sisällöntuottajiksi

• Kuka tahansa voi toimia tiedon jakajana, 
päivittäjänä ja kommentoijana

• Juttelua, suosittelua, tykkäämistä, juoruamista, 
tiedonhakua ja tiedonjakamista
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MIKÄ FACEBOOK?

• Yhteisöpalvelu ja sosiaalinen verkosto, joka yhdistää ihmisiä 
maailmanlaajuisesti toisiinsa

• Markkinointikanava

• Profiili = yksityishenkilöille tarkoitettu kanava, jota käyttäjä hallinnoi 
itse

• Sivu = Avoin ja kaikille näkyvä yhteisösivu, jossa viestitään yleisiä 
asioita ja voidaan markkinoida järjestöä tehokkaasti 
(markkinointikanava)

• Ryhmä = Sivun kaltainen kanava, mutta sopii paremmin sisäiseen 
viestintään. Mahdollisuus myös suljettuihin ryhmiin, jotka eivät löydy 
Facebook-hauissa eivätkä näy muille kuin ryhmän jäsenille. (osaston 
toimintaryhmät yms.)

• Tapahtumat = Erillisille järjestötapahtumille voi luoda oman 
Facebook-tapahtumasivun (osaston järjestämät tapahtumat yms.)



MITEN PUHUN FACEBOOKIA?

• Etusivu = Oma profiilin kotisivu, josta näkee kavereidensa ja fanittamiensa 
sivujen viimeisimmät päivitykset

• Profiilikuva = Oman profiilin, sivun, tapahtuman tai ryhmän kuva Facebookin 
vasemmassa ylälaidassa

• Status = Profiilin status- eli tilapäivitys, jossa ihmiset kertovat eri asioita 
elämästään tai jakavat linkkejä, kuvia ja videoita

• Feed = ”fiidi”, kavereiden ja yhteisöjen viimeisimpien päivitysten virta oman 
profiilin etusivulla

• Fanisivu (tai sivu) = Jonkin järjestön, yrityksen, yhteisön tai asian sivu, jota 
voi kannattaa tai josta voi tykätä ja näin osoittaa olevansa asian ”fani”

• Fanittaa (tai tykätä) = Osoittaa kuuluvansa sivun edustamaan yhteisöön tai 
kannattavansa sitä klikkaamalla Facebook-sivun Tykkää-nappia



MITEN PUHUN FACEBOOKIA?

• Peukuttaa (tai tykätä) = Osoittaa kannattavansa yhteisön tai 
ystävän jakamaa asiaa klikkaamalla kaverin lähettämän viestin 
alla olevaa peukalon kuvaa

• Seinä tai Wall = Paikka, jonne omassa profiilissa kirjoitetaan 
päivitykset tai toisten fanisivuilla, ryhmissä ja tapahtumissa 
kommentit. Seinä esittelee aina viimeisimmät toiminnot 
henkilöön tai asiaan liittyen. 

• Täggääminen = Jonkin toisen Facebookissa olevan henkilön 
merkitseminen esimerkiksi palveluun lataamaansa valokuvaan

• Yksityisyysasetukset = Asetukset, joilla määrätään, ketkä 
näkevät Facebook-profiilisi ja kuinka laajasti



FACEBOOK TILIN LUOMINEN

• Mikäli sinulla jo on Facebook-profiili, 
kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi ja 
aloita sivun luominen (Oman profiilin 
etusivun vasemmassa alareunassa 
Luo-painikkeen alla)

• Jos olet uusi käyttäjä, voit joko luoda 
itsellesi oman profiilin ja sen jälkeen 
luoda järjestölle sivun (sivun voi 
luoda myös ilman tunnuksia, mutta 
suositeltavaa, että käyttäjillä 
Facebook-profiili, helpompaa 
hallinnoida)

Avaa osoite:
www.facebook.com

https://www.facebook.com/


FACEBOOK SIVUN LUOMINEN

• Sivu luodaan oman Facebook profiilin kautta – ylläpitäjä, voi 
olla useita ylläpitäjiä

• Paina Luo – Sivu –linkkiä, pääset sivulle, josta voit valita 
järjestöäsi parhaiten kuvaavan kategorian. Valitse 
kansalaisjärjestö, nimeä sivu: Suomen Punaisen Ristin –
osasto, paina Aloita –painiketta, joka neuvoo sinut askel 
kerrallaan eteenpäin. 

• Facebook –sivu nimetään: Suomen Punaisen Ristin 
(paikkakunta) osasto Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin 
Kaitalahden osasto

• Valitaan profiilikuva ja taustakuva 

• SoMe –kanavien profiilikuvana EI tule käyttää: Punaisen Ristin 
logoa, ympyrän muotoista tuotelogoa tai suojamerkkiä

• Sopivia profiilikuvia voi esimerkiksi kopioida Suomen Punaisen 
Ristin Facebook-sivulta ja taustakuvia aineistopankista. Voit 
myös käyttää omia kuviasi. 



FACEBOOK – mitä, miksi

• Seuraa Suomen Punaisen Ristin Facebook-
sivua – voit jakaa ajankohtaisia asioita 
eteenpäin, tutustua SoMe-kanavaan lisää ja 
saada ideoita sen käyttöön

• Julkaise ajankohtaista tietoa – SPR 
vuosikello, tapahtumat, kampanjat, osaston 
kuulumiset

• Tavoitteena ihmisten tavoittaminen ja 
tiedottaminen, jotta heidän kanssaan voi 
käydä keskustelua ja olla vuorovaikutuksessa

• Tapahtumat – kutsu ihmiset mukaan

• Ryhmä – Hyvä paikka keskustella, suunnitella, 
vaihtaa ajatuksia

https://www.facebook.com
/punainenristi/



TUKIVIDEOITA YOUTUBESSA

Sometus on tanssia
Netikäs 2: 
sosiaalinen 

media

Miten voit luoda 
Facebook tilin?

https://www.youtube.com/watch?v=Ac6XmgoFk18&list=PLqXnJwILcP3E-KSXBMXPo9002yIi0gDlY
https://www.youtube.com/watch?v=pGNmIjLCWyk&index=3&list=PLqXnJwILcP3E-KSXBMXPo9002yIi0gDlY
https://www.youtube.com/watch?v=NQ1ekBPGpU0


HYVÄ TAPA TOIMIA

Facebook YouTube

UutiskirjeTwitter

WWW

Linkittäminen eri palveluiden välillä lisää verkkonäkyvyyttä ja liikehdintää järjestön tapahtuman ympärillä 
verkossa. (Seppälä 2011, Kiinnostu & kiinnosta) 



MUITA KANAVIA KÄYTTÖÖN 
TARPEEN MUKAAN

• Instagram – Kerro kuvilla

• Youtube – Kerro videoilla

• Twitter – Twiittaa lyhyesti

• Whatsapp – Keskustele 
viesteillä, kuvilla, soita 
puheluita

• Snapchat – viesti nopeasti 
videolla tai kuvalla, 
nuorten suosima kanava

Instagram:
sprhameenpiiri

Youtube:
Suomen 

Punainen Risti

Twitter:
https://twitter.
com/Punainen

Risti



MIKSI MENNÄ MUKAAN?

• Puskaradio toimii tänään 
Internetissä ja tarinoiden 
ympärille kokoonnutaan 
Internetissä

• Saavutat ihmisiä – olet 
helpommin näkyvillä ja lähellä

• Kerrot mitä teet – SPR omalla 
paikkakunnalla

• Verkostot muihin toimijoihin

Kuva: Papunet Elina Vanninen



SoMe-ÖTÖKKÄ VINKKAA

• Tuota omaa sisältöä: 
kirjoita positiivinen juttu, 
kommentti tai ajatus –
ota hyvä kuva ja julkaise

• SoMe-kanavissa on hyvä 
olla aktiivinen joka viikko

• Hae, tykkää ja jaa’a
muiden sisältöä



VINKKEJÄ KÄYTTÖÖN

• Kun Facebook sivu on perustettu, päivitä sitä aktiivisesti. Päättäkää 
osastossa yhdessä ketkä ovat SoMe-vastaavia.

• Jaa Facebook sivulla kohderyhmää kiinnostavia asioita, myös järjestön 
ulkopuolelle johtavia hyödyllisiä linkkejä.

• On parempi, että osaston Facebook seinälle saavat järjestön edustajien 
lisäksi kirjoittaa myös ulkopuoliset tai ainakin kommentoida.

• Osoita Facebook sivulla, (kohdassa ”Tykkäämiset”) mistä tahoista osastonne 
on kiinnostunut – mahdollistaa monipuolisen verkostoitumisen

• Seuraa aktiivisesti, mitä Facebook sivulla tapahtuu, ja vastaa kävijöiden 
esittämiin kommentteihin ja kysymyksiin

• Ole positiivinen ja jaa tietoa järjestöäsi edustaen.

• Google auttaa – etsi ohjeita googlehaun kautta

• RedNet – Löydät lisäohjeita Tieto ja Taito – Viestintä – Sosiaalinen media
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PAIKALLISOSASTON VIESTINNÄN 
VASTUUNJAKO

Kuka 
tiedottaa?

Hallitus
Toimintaryhmät

Tiedottaja 
Viestinnän 
pelisäännöt RedNet

Kuka?
Osaston sivut
Tapahtumat

Uutiset

SoMe
Kuka?

Osaston Facebook
Osaston Instagram
Toimintaryhmien 

Instagram
Muut kanavat

Kuka / ketkä? 
Juttuja, 

valokuvia, blogi, 
Tässä ja Nyt 

lehti, 
paikallismedia


