
 

VINKKEJÄ OSASTON VIESTINTÄÄN – kanavat ja roolit 

REDNET 

RedNet tunnukset luodaan Luo uusi käyttäjätili -painikkeella. Käyttäjätilin 

luomista varten tarvitset sähköpostiosoitteen.  

RedNetin päivitys ja tapahtumien sekä uutisten tekeminen voidaan jakaa 

osastossa eri ihmisten kesken.  

RedNetin pääkäyttäjiä olisi hyvä olla ainakin kaksi, jolloin sivujen 

päivitys onnistuu helposti. Administrator member eli pääkäyttäjä 

voi hallinnoida osaston sivuja sekä antaa muille käyttäjäoikeuksia.  

Editor-oikeuksia voi jakaa usealle eri ihmisille osastossa. Editor-

oikeuksilla voi tehdä tapahtumia, uutisia ja sivuja. 

RedNet on osaston pääviestintäsivu. Siellä olisi hyvä olla selkeästi, mitä 

osasto tekee, millaista toimintaa on, miten pääse mukaan ja yhteystiedot eri 

asioissa. 

Osaston tapahtumat viedään RedNetissä tapahtumiin. RedNet -tapahtumia 

jaetaan sosiaalisen median kanaville. 

Osaston uutiset ja kuulumiset eri toimintaryhmistä viedään RedNetissä 

uutisosioon. Uutisia jaetaan sosiaalisen median kanaville. 

 

SPR aineistopankki, Anna Snickars 



FACEBOOK-sivu 

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. Muita 

käytettyjä nimiä: Punainen Risti, Kaitalahden osasto tai Punainen Risti 
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.  

 

Seuraa Suomen Punaisen Ristin Facebook-sivua – voit jakaa ajankohtaisia 

asioita eteenpäin, tutustua SoMe-kanavaan lisää ja saada ideoita sen käyttöön 

Julkaise ajankohtaista tietoa – SPR vuosikellon mukaiset tapahtumat ja 

kampanjat, osaston kuulumiset, uutiset ja tapahtumat (RedNet linkitys, jaa’a 

RedNetin tapahtumia ja uutisia) 

Tavoitteena ihmisten tavoittaminen ja tiedottaminen, jotta heidän 

kanssaan voi käydä keskustelua ja olla vuorovaikutuksessa sekä jakaa tietoa 

Punaisesta Rististä. 

Tapahtumat – Voit luoda tapahtuman, jonne voit kutsua ihmisiä Facebookin 

kautta. Helppo tapa tavoittaa paljon ihmisiä.  

Ryhmä – Voit luoda ryhmän (julkisen, suljetun tai salaisen) osaston 

toimintaryhmille ja vapaaehtoisille keskustelua varten. Hyvä paikka keskustella, 

suunnitella, vaihtaa ajatuksia 

 

❖ Kun Facebook sivu on perustettu, päivitä sitä aktiivisesti. Hyvä 

nyrkkisääntö on olla aktiivinen ainakin kerran viikossa / 1-2 postausta 
päivässä. 

❖ Päättäkää osastossa yhdessä ketkä ovat SoMe-vastaavia. Jakakaa 

viestintävastuita. 
❖ 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 

eli tykkäile myös muiden jutuista ja sivuista. 
❖ 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 

 

MUITA KANAVIA TARPEEN MUKAAN 

• INSTAGRAM – Kerro kuvilla  

• YOUTUBE – Kerro videoilla 

• TWITTER – Twiittaa lyhyesti, # tunnisteena 

• WHATSAPP – Keskustele viesteillä, kuvilla, soita puheluita 

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

 

 

 


