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SOMEVINKKEJÄ
 

Mitä asioita 
on hyvä 

huomioida 
osaston 

Facebookissa?
 



 

1. Millaista sisällön 
tulisi olla?
 



Jakaessaan jotain, 
henkilö haluaa kertoa 
jotain itsestään.  
 
 

Ihmiset rakentavat ja 
vahvistavat somessa 
omaa identiteettiään. 
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Pyydä yleisöä 
jakamaan postaus.
 
Voit myös kertoa, 
mitä jakamisella 
saadaan aikaan. 
 
 

Kun suunnittelet 
sisältöä, mieti 
jakaisitko sen itse. 
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Suosittua orgaanista 
sisältöä ovat usein: 
 
 Kantaaottavuus 

Käytännön ohjeet
Ajankohtaiset asiat 
(mikä tällä hetkellä 
puhuttaa)
Tunteisiin vetoava 
sisältö
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2. Kenelle viestit?
 

Vältä esim. 
organisaatiokieltä, 
kuten lyhenteitä. 
 

 

Mikä itseäsi 
kiinnostaisi? 
 

Mikä voisi olla 
seuraajille aidosti 
hyödyllistä? 
 



Idea: tutkikaa, kuka 
osastoa seuraa ja 
postauksiin reagoi. 
 
 
 

Mistä hän on 
kiinnostunut? 
Millaista viestiintää 
hän kaipaa?
 

 
 
Jos tyypillinen 
seuraaja on esim. 35-
50 vuotias nainen, 
miettikää millaisessa 
elämäntilanteessa 
hän voisi olla. 
 



2. Käytännön 
vinkkejä
 



Älä yritä tuottaa 
sisältöä yksin.
 

Viestintä on 
useimmiten 
tiimityötä. Osallista 
toimintojen vetäjiä 
mukaan, ja pyydä 
esim: 
 
 

 

Lähetä kuva
Millaiset 
tunnelmat
Miksi tämä 
toiminta on 
tärkeää
Miksi lähdit itse 
mukaan
Muistoja/tarinoita 
auttamistyöstä



"Sissimarkkintointi" 
Fb-ryhmissä voi 
tuottaa suuren 
näkyvyyden.
 



 
A) Ugly communications: 

 
Kuva tai video 
näyttää amatöörin 
ottamalta, tekstikin 
saattaa olla 
hiomatonta.
 

 Joskus myös 
uskottavampi.
 

Luo aidon tilanteen 
tunnun - ehkä myös 
paikallaolon tunteen. 
 

Viesti on 
henkilökohtaisempi, 
ja helpompi lähestyä. 
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B) Tekniset vinkit 
 

Julkaise kuva tai 
video laitteella, jolla 
se on kuvattu.  
 

Käytä neliöksi 
rajattua kuvaa tai 
pystykuvaa.
 

Kansikuvat mieluiten 
png-muotoon.
 

Googleta esim. 
"Social media cheat 
sheet" tai "...image 
sizes" niin löydät 
ajantasaiset 
suositukset 
kuvakokoihin eri 
kanavissa.
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Video:
 

Videon tuotannossa 
työmäärä voi olla 
suurempi kuin 
kuvajulkaisun. Onko 
sen arvoista? Kokeile 
ja mittaa itse.
 

Neliö
 

Toimiiko video 
ilman ääntä?
Tekstitä isolla 
fontilla.

 

Fb-live voi olla 
tavoittava, jos sisältö 
on kiinnostavaa. 
Lähetä alkuillasta tai 
viikonloppuna, kun 
ihmisillä on aikaa 
katsoa.
 

Aloita video 
kiinnostavalla 
asialla
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Sopiva julkaisutahti 
yhdessä kanavassa: 
esim. 2-8 kertaa 
kuukaudessa.
 

Julkaisuista voi esim. 
2/3 olla osaston 
toimintaa koskevia, 
1/3 Punaisen Ristin 
kanavista tehtyjä 
jakoja.
 

Facebookissa max. 2 
julkaisua päivässä, 
julkaisuväli 
minimissään 4 tuntia.
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Jos haluat, että 
henkilö klikkaa 
linkkiä, pidä teksti 
lyhyenä.
 

 

Myös pitkät sisällöt 
voivat olla 
kiinnostavia. Kerro 
tarina. 
 

Jos ei ole tarvetta 
ohjata liikennettä 
pois somekanavasta, 
älä tee niin.
 

...toisaalta etenkin 
valtamedian 
sisältöihin vievät 
linkit saavat usein 
paljon tavoittavuutta 
myös somessa. 
 

Aloita teksti 
kiinnostavasti.
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Jos haluat 
maksimoida 
tavoittavuuden 
somessa, pyri 
tekemään 
tekstistä/sisällöstä 
jaettava. 
 

"Nyt tarvitaan apua. 
Jaa tämä, jos haluat, 
että Kalliossa ja 
Käpylässä 
 
...ei ole yhtään 
yksinäistä ihmistä.
 
...jokainen osaa 
elvyttää elottoman 
ihmisen."
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Kutsu mukaan 
toimintaan:
 1. Kerro, mitä pitää 

tehdä.
 
2. Kauanko vie aikaa? 
Kuinka usein?
 
3. Kuka ja miten 
minut perehdytetään? 
 
 

 
4. Mitä minä tästä 
saan?
 
5. Miksi tämä on 
tärkeää?
 



 

 

3. Mittaaminen
 

Mittaa vaikka 3 kk 
välein: 
Mikä toimi, mikä ei? 
Miksi?
  Toista menestykset.

 

Määrittele tavoite: 
linkin klikkaus, 
tykkäys, jako, 
kommentti, 
tavoittavuus?
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Some on siitä sekä 
hauska että 
raivostuttava paikka, 
että koskaan ei voi 
olla aivan varma, 
mikä toimii.
 

"Kokeile, kokeile, 
kokeile." 
 

3. Lopuksi
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Viestinnästä voivat 
joskus puuttua 
"pikavoitot", eikä 
näkyvyyttä aina tule 
vaikka kuinka 
vääntäisi ja ideoisi...
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...mutta Punainen 
Risti on ennen 
kaikkea 
valmiusjärjestö...
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2017 pieni 
Hyrynsalmen osasto 
Kainuussa sai 
keskimäärin 0-5 
reaktiota Fb-
julkaisuihinsa.
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Sitten alueen 
sähköverkkoon tuli 
merkittävä häiriö, 
veden saanti 
vaikeutui ja lämmitys 
katosi osalta 
asukkaista keskellä 
talvea.
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!
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Kainuun 
sähkökatkojen aikaan 
Hyrynsalmen osasto 
tavoitti suuren osan 
kunnan asukkaista 
yhdellä postauksella. 
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Valmius viestiä on siis 
ensiarvoisen tärkeää. 
Etenkin silloin kun 
jotain tapahtuu, 
viestinnällä voi olla 
yllättävän suuri tilaus 
ja mittaamaton arvo.
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Materiaaleja 
viestintään:
 RedNet -kampanjasivut 

yms.
www.punainenristi.fi
facebook.com/punaine
nristi
twitter.com/punainenri
sti

 

 

 Yksi yhteystieto kaikkiin 
mahdollisiin ja 
mahdottomiin 
kysymyksiin: 
info@punainenristi.fi

 

RedNetin viestintä-sivu 
https://rednet.punaine
nristi.fi/viestinta

 Sis. esim. Ohje kritiikin 
ja vihapuheen 
kohtaamiseen 
sosiaalisessa mediassa
Somessa usein 
kysyttyjä kysymyksiä ja 
vastauksia: 
https://rednet.punaine
nristi.fi/node/52420

Aineistopankki: 
http://aineistopankki.pu
nainenristi.fi

 

Tilaa tiedotteet s-postiisi 
STT:ltä : 
https://www.sttinfo.fi/u
utishuone/suomen-
punainen-risti-spr?
publisherId=1504
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Kiitos!


