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Tervetuloa Punaisen Ristin viestinviejäksi 

sosiaaliseen mediaan! 

Sosiaalinen media (some) on sekä tehokas viestintäkanava että suosittu tapa viettää 

aikaa. Punaiselle Ristille sosiaalisen median kanavat tarjoavat upean mahdollisuuden 

viedä viestejämme eteenpäin. Olemme sosiaalisessa mediassa mukana päivittäin, 

jokainen omalla persoonallamme. 

 
Vapaaehtoisena juuri Sinä annat Punaiselle Ristille kasvot. 

Tästä ohjeesta saat ohjeita ja vinkkejä sosiaalisessa mediassa vapaaehtoisena 

toimimiseen ja oman osastosi some-viestinnän tehostamiseen. Lisää tietoa ja apua 

saat oman piirisi viestintävastaavalta ja keskustoimiston viestintäyksiköstä. 

 
Mikäli käsillä olevassa ohjeessa on sinulle vieraita käsitteitä tai termejä, niitä 

kannattaa etsiä joko Googlesta tai kyseisen somekanavan ohjeista. Myös 

kanavakohtaisia tietoja esimerkiksi profiilin tai sivun perustamisesta löydät kyseisen 

kanavan ohjeista. 

 
Muusa Kostilainen ja Seppo Kujanpää 

verkkotuottaja 

Suomen Punainen Risti 
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Mikä sosiaalinen media? 
 

Sosiaalinen media kattaa laajan joukon erilaisia palveluja kuvanjakamispalveluista 

keskustelufoorumeihin ja blogeista pikaviestinpalveluihin. Keskeinen piirre niissä 

kaikissa on, että käyttäjät itse tuottavat ja jakavat sisältöä – esimerkiksi Facebookin 

statuspäivityksissä ihmiset kertovat, mitä he parhaillaan tekevät tai mikä tällä 

hetkellä mietityttää. Jaettu sisältö voi olla tekstiä, kuvia, ääntä tai videoita. 

 
Sosiaalisessa mediassa reagoidaan myös muiden tuottamaan sisältöön. Monet 

ovatkin mukana seuratakseen muiden ihmisten ja yhteisöjen kuulumisia. 

Suosittelemalla, kommentoimalla ja tykkäämällä käyttäjä voi kertoa löytämästään 

kiinnostavasta sisällöstä muille. Eri palveluissa on myös mahdollista kutsua ihmisiä 

tapahtumiin ja ilmoittautua mukaan toisten järjestämiin tilaisuuksiin. 

 
Sosiaalisen median palvelut kehittyvät koko ajan. Siksi ei kannata huolestua, vaikka 

tututkin palvelut muuttavat aika ajoin muotoaan. Rohkeasti kokeilemalla oppii 

parhaiten! 

 

Edullista, nopeaa ja kohdennettua viestintää 
 

Punaisen Ristin osastoille sosiaalinen media on tehokas tapa viestiä aktiivien kesken, 

organisoida tapahtumia, nostaa esille meille tärkeitä asioita ja kannustaa mukaan 

uutta väkeä. Oman some-verkostonne kautta osastosi pysyy kuulolla siitä, mitä 

omalla paikkakunnallanne ja muissa Punaisen Ristin osastoissa tapahtuu. 

 
Sosiaalisessa mediassa tavoitat helposti ja nopeasti suuren määrän ihmisiä. 

Erilaisten palvelujen kautta voit kohdentaa viestisi tarkasti sopivalle kohderyhmälle, 

sillä eri-ikäiset ja eri asioista kiinnostuneet ihmiset käyttävät eri palveluja: 

esimerkiksi Facebookia käyttävät kaiken ikäiset, kun taas WhatsApp ja muut 

pikaviestinpalvelut ovat enimmäkseen nuorten suosiossa. Onkin hyvä muistaa, että 

sosiaalinen media ei enää ole vain nuorten juttu, vaan sen kautta on mahdollista 

tavoittaa kaiken ikäisiä ihmisiä. 

 
Some-palveluja käytetään paljon älypuhelimilla ja tableteilla. Mobiilikäyttö helpottaa 

osaston viestintää, sillä somepäivityksen tekeminen sujuu helposti ja nopeasti 

älypuhelimella mistä tahansa, missä on käytettävissä verkkoyhteys. 

Somen kautta voit myös hoitaa entistä kätevämmin osaston päivittäisiä asioita: 

esimerkiksi jakaa aineistoja, päivittää osaston yhteistä toimintakalenteria tai 

toteuttaa osaston jäsenille mielipidekyselyn. 

 
Sosiaalisen median etuna on myös sen edullisuus. Useimmilla meistä on käytössä 

verkkoyhteys, tietokone tai kameralla varustettu älypuhelin. Sosiaalisen median 

käyttäminen ei pienen perehtymisen jälkeen vaadi Sinulta erityistaitoja – ainoastaan 

hieman suunnitelmallisuutta ja aikaa. 
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Sosiaalinen media osaston työkaluna 

Sosiaalinen media täydentää osaston muuta viestintää. Viestintä kannattaakin 

ajatella kokonaisuutena, jonka osat tukevat toisiaan. Sosiaalisesta mediasta voit 

saada esimerkiksi lisää kävijöitä verkkosivuille liittämällä päivitykseesi linkin osaston 

Rednet-sivuille tai tapahtuman ilmoittautumislomakkeeseen. Myös sosiaalisen 

median kanavat kannattaa valita kokonaisuutta silmällä pitäen: suljetusta Facebook- 

ryhmästä saat ensiapuryhmälle toimivan sisäisen keskustelufoorumin ja Twitteristä 

nopean tiedotuskanavan laajemmalle yleisölle. 

 
Alla on muutama esimerkki siitä, miten osastosi voi käyttää sosiaalista mediaa 

työvälineenä. 

 
Uusia mukaan toimintaan 

 
Sosiaalisessa mediassa omat ja toimintaryhmäsi tarinat ovat parasta mainosta 

Punaiselle Ristille. Kerro siis rohkeasti omista kokemuksistasi vapaaehtoisena! Hyvät 

fiilikset välittyvät parhaiten videoiden ja valokuvien kautta, joten kännykällä 

kannattaa napata vähintäänkin kuva tekstin kaveriksi. Uusien ihmisten on 

helpompaa tulla mukaan toimintaan, kun osaston toimintamuodot ja ehkä 

vapaaehtoisetkin ovat tulleet tutuiksi verkon kautta. 

 
Ulkoista viestintää varten osastollasi kannattaa olla Facebookissa ja Twitterissä yksi 

yhteinen käyttäjätili, jolle kokoatte kaikkien toimintaryhmien kuulumiset. Näin saatte 

näkyviin toimintamuotojen koko kirjon ja positiivista ”pöhinää” kanavillenne. 

 
Punainen Risti viestii tapahtumista, kampanjoista ja muista ajankohtaisista aiheista 

valtakunnallisilla somekanavillaan. Näiltä kanavilta osastot voivat poimia helposti 

ilmaista sisältöä jaettavaksi omiin kanaviinsa. 

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

https://twitter.com/PunainenRisti 
 

Sisäinen viestintä sujumaan 

 
Monessa osastossa toimintaryhmien tai koko osaston sisäinen viestintä hoidetaan 

sähköpostitse. Jos pitkien viestiketjujen seuraaminen tuntuu teistä hankalalta, voitte 

perustaa Facebookiin suljetun ryhmän aktiivien omaksi viestintäkanavaksi. 

Keskustelua on luontevinta käydä sellaisella kanavalla, jota vapaaehtoiset jo 

valmiiksi käyttävät. 

 
Väkeä tapahtumiin ja potkua kampanjoihin 

 
Sosiaalista mediaa voi käyttää tapahtumien ja koulutusten hallinnoimiseen ja 

markkinointiin. Punaisen Ristin vapaaehtoisille on tarjolla oma vapaaehtoisverkko 

Rednet, mutta mikään ei estä markkinoimasta koulutusta tai tapahtumaa myös 

muualla sosiaalisessa mediassa. 

https://www.facebook.com/punainenristi/
https://www.facebook.com/punainenristi/
https://twitter.com/PunainenRisti
https://twitter.com/PunainenRisti
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Facebookin tapahtumasivulle voit tallentaa tapahtuman tiedot ja kutsua ihmiset 

osallistumaan. Muut näkevät nopeasti tykkäyksistä tapahtuman suosion ja sen, 

osallistuvatko heidän kaverinsa tapahtumaan. Kun sana leviää, yhä useammat 

rohkaistuvat osallistumaan. 

 
Voit myös osoittaa tukeasi Punaisen Ristin tapahtumalle tai kampanjalle lisäämällä 

Facebookiin, Twitteriin tai Instagramiin tempaukseen liittyviä kuvia tai kommentteja. 

Inhimilliset tarinat herättävät keskustelua, jota sosiaalisen median kanavillamme 

kaivataan. Kannusta ja kommentoi rohkeasti! 

 
Tiedotuskanava medialle 

 
Toimittajat seuraavat sosiaalista mediaa aktiivisesti ja poimivat sieltä juttuaiheita. 

Parasta on, jos saat tutun toimittajan seuraamaan itseäsi tai osastoasi Twitterissä tai 

Facebookissa. 

 

 
Esimerkkejä: 

 

 
 

Oulun osasto kertoi Facebook-sivullaan keräyksestä, jolla kerättiin varoja Balkanin tulvien 

uhreille. Kuvat kertovat usein enemmän kuin tuhat sanaa! 
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Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin sekä Tampereen osaston tunnelmakuvia 

tapahtumista. Myös rekvisiittaa hyvin esillä. 
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Olet tärkeä osa Punaisen Ristin some-viestintää! 
 

Vapaaehtoisena kuulut Punaisen Ristin sosiaalisen median suurimpaan 

käyttäjäryhmään. Tuomalla esiin omia kokemuksiasi ja näkemyksiäsi 

henkilökohtaisilla some-kanavillasi viet viestiämme ja arvojamme parhaiten 

eteenpäin. Tykkäämällä, jakamalla ja kommentoimalla voit edistää valtakunnallisia 

kampanjoita ja vaikkapa naapuriosaston viestintää. Omissa some-yhteisöissäsi juuri 

Sinä edustat koko Punaista Ristiä! 

 
Osasto viestii sosiaalisessa mediassa omasta toiminnastaan: esimerkiksi 

tapahtumista ja koulutuksista. Tärkein tehtävänne on tiedottaa paikallisista 

tapahtumista ja innostaa ihmisiä mukaan toimintaan. Osastosi voi myös rohkeasti 

osallistua paikallisiin keskusteluihin, joilla on liittymäkohta Punaisen Ristin 

toimintaan. Valtakunnallisista kampanjoista saatte some-viestintäänne lisää 

aineistoa ja valtakunnallista näkyvyyttä. 

 

 
Oulun osasto viestii Facebook-sivullaan aktiivisesti kaikesta osastonsa toiminnasta 

ensiapuleireistä uusien iltoihin. 

 
Osaston some-viestinnän kokonaisuudesta vastaa tiedottaja. Jotta 

sosiaaliseen mediaan riittää päivitettävää, toimintaryhmien vetäjien on pidettävä 

tiedottaja ajan tasalla ryhmänsä toiminnasta. Voi myös olla hyvä idea jakaa osaston 

some-tilien tunnukset muutamalle avainhenkilölle, jotta työ jakautuu tasaisemmin. 

Jos päivittäjiä on paljon, kannattaa sopia yhteinen päivitysaikataulu 

päällekkäisyyksien ja pitkien taukojen välttämiseksi. 
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Tukea viestintään saat piirin viestintävastaavalta ja keskustoimiston 

viestintäyksiköstä. Punaisen Ristin toiminnasta piirin alueella tiedotetaan piirin 

Rednet-sivulla ja Facebook-sivulla. Keskustoimisto tuottaa valtakunnallisia uutisia ja 

sisältöä Punaisen Ristin punainenristi.fi-sivustolle sekä Punaisen Ristin kanaville 

Facebookiin, Twitteriin, Youtubeen, Instagramiin ja LinkedIniin. Keskustoimiston 

verkkotuottaja työskentelee yhteistyössä piirin nettisivuista vastaavan kanssa, piirin 

viestintävastaavan kanssa sekä keskustoimiston tiedottajien kanssa. 

 
Jos jokin somen käytössä mietityttää, kysy rohkeasti vinkkejä ja apua! Voit vaikka 

lähettää Piirille tai Punaiselle Ristille Facebook-yksityisviestin (muistathan esitellä 

itsesi). Kannattaa myös tutkia miten muut osastot toimivat sosiaalisessa mediassa. 

 

 

 

Kiimingin osaston etusivu Facebookissa. 
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Näin saat osastosi some-viestinnän alkuun 
 

1. Selvennä viestinnän tavoitteet, kohderyhmät ja keinot / 

viestintäkanavat. On fiksua valita viestintäkanava, jota kohderyhmä käyttää 

jo ennestään. Jos haluat esimerkiksi rekrytoida lisää vapaaehtoisia vanhusten 

ystävätoimintaan, voit valita kohderyhmäksi paikkakuntasi aktiiviset 

eläkeläiset ja viestintäkanavaksi kaupunginosasi eläkeläisten Facebook- 

ryhmän. Jos haluat osastosi tapahtumalle lisää medianäkyvyyttä, lähetä 

tiedote paikallismedioille, tee tapahtumasivu Facebookiin (kutsu toimittaja 

osallistujaksi!) ja vinkkaa tapahtumasta Twitterissä. Voit myös merkitä eli 

tägätä median tai vaikuttajan some-päivitykseesi herättääksesi heidän 

mielenkiintonsa. 

 
Viestintäkanavaa valitessasi on hyvä erottaa osaston sisäiset viestintäkanavat 

laajemmalle yleisölle suunnatuista kanavista. Kokousasioista ja 

toimintaryhmien sisäisistä asioista kannattaa viestiä esimerkiksi suljetussa 

Facebook-ryhmässä, tulevista tapahtumista ja toiminnan paikoista julkisella 

Facebook-sivulla tai Twitterissä. Kun kohderyhmä on etukäteen mietitty, 

viestinnästä tulee sekä osaston omalle väelle että ulkopuoliselle yleisölle 

kiinnostavampaa. 

 
2. Toimintatapoja kannattaa pohtia porukalla osaston tiedottajan ja muiden 

vapaaehtoisten kanssa. Sopikaa yhdessä työnjako ja se, kuinka usein ja 

millaisia asioita valitsemallenne some-kanavalle päivitetään. Vaikka viestintä 

sosiaalisessa mediassa on spontaania, sisältöjä voi suunnitella etukäteen. 

Kirjatkaa sopimanne toimintatavat ja aikataulut osaston 

viestintäsuunnitelmaan. 

 
3. Tutustu valitsemaanne sosiaalisen median palveluun. Jos palvelu on 

vieras, paras tapa päästä alkuun on luoda käyttäjätili ja kokeilla käytännössä, 

miten palvelu toimii. Palvelut tarjoavat myös itse ohjeita ja vinkkejä eri 

toimintojen käyttämiseen. Muita käyttäjiä seuraamalla ja kokeneemmilta 

kysymällä oppii palvelun toimintatavat ja sille ominaisen viestintätyylin. 

Tärkeintä some-keskustelussa on tsempata muita, pitää yllä hyvää tunnelmaa 

ja kannustaa muita keskusteluun esimerkiksi esittämällä kysymyksiä ja 

jakamalla sisältöjä. 

 
Yleensä tiivis, selkeä ja rento yleiskieli toimii somessa parhaiten. Tekstiä ei 

kannata viilata liikaa, sillä sosiaalisessa mediassa aitous ja inhimillisyys ovat 

valttia! 

 
4. Ole aktiivinen ja hanki itsellesi lisää seuraajia ja tykkääjiä! Seuraajia 

saat tekemällä aktiivisesti päivityksiä, seuraamalla / tykkäämällä muita 

paikkakuntasi järjestöjä ja vinkkaamalla osaston sosiaalisen median kanavista 

omassa yksityisprofiilissasi sekä osaston tiedotteissa, esitteissä, 

sähköposteissa, tapahtumissa ja verkkosivuilla. On normaalia, että seuraajien 
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ja tykkääjien määrä karttuu alkuun hitaasti - kärsivällisyys kannattaa! 

Vinkki: Kun julkaiset kiinnostavia sisältöjä somessa aktiivisesti, seuraajat löytävät 

sivullesi. Facebook-sivulle voi kuitenkin kutsua suoraan seuraajia eli tykkääjiä 

kolmella tavalla. 1. Omien kavereiden kutsuminen: Mene osaston Facebook-sivun 

etusivulle. Klikkaa viesti-kohdan oikealla puolella olevaa kuvaketta, jossa on kolme 

pistettä. Valitse ”kutsu kavereita” ja valitse sitten kutsuttavat kaverit. 2. Käy aina läpi 

osaston julkaisemien statuspäivitysten tykkääjät. Saat tykkääjät näkyviin klikkaamalla 

statuspäivityksesi alla näkyviä tykkääjiä (katso kuva). ”Kutsu”-painike näkyy niiden 

päivitys-tykkääjien vieressä, jotka eivät vielä ole sivusi seuraajia. 3. Seuraajia voi 

hankkia myös maksetulla mainonnalla. 

 

 
Lisähuomioita: 

 
Aggressiivinen käytös 

On hyvä tiedostaa, että sosiaalisessa mediassa kaikki eivät valitettavasti noudata 

samoja hyvän käytöksen sääntöjä kuin muussa elämässä. Mahdollisesta 

häiriköinnistä esimerkiksi osaston Facebook-sivulla ei kannata provosoitua, vaan 

kritiikkiin täytyy vastata asiallisesti. Seksuaalista häirintää, rasismia tai muuta 

rikollista toimintaa ei tarvitse suvaita. Tarkempia ohjeita kritiikin ja vihapuheen 

kohtaamiseen löydät RedNetistä: https://rednet.punainenristi.fi/viestinta 

valitsemalla ”Klikkaa tästä ja hae pääsyä ryhmään”. Ongelmatilanteissa saat 

tarvittaessa apua piiristä tai keskustoimiston viestintäyksiköstä info@punainenristi.fi. 
 

Osaston Facebook-sivun nimeäminen ja kuvien käyttö 

Keskustoimiston viestintäyksikkö suosittelee, että osastojen Facebook-sivut 

nimetään muotoon Suomen Punaisen Ristin (paikkakunta) osasto. Esim. Suomen 

https://rednet.punainenristi.fi/viestinta
https://rednet.punainenristi.fi/viestinta
mailto:info@punainenristi.fi
mailto:info@punainenristi.fi
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Punaisen Ristin Liedon osasto. Käyttäessäsi Punaisen Ristin logoa huomioithan 

graafisen ohjeen, jonka löydät osoitteesta https://aineistopankki.punainenristi.fi. 

Sopivia profiilikuvia voi esimerkiksi kopioida SPR:n Facebook-sivulta. 

 

 

 
 

Näin viestit Punaisen Ristin vapaaehtoisena 

sosiaalisessa mediassa 

1. Vapaaehtoisena annat sosiaalisessa mediassa kasvot koko Punaiselle Ristille. 
Kerro rohkeasti omista kokemuksistasi vapaaehtoisena ja kannusta muita 

mukaan! 

 

2. Punaisen Ristin periaatteet ohjaavat kaikkea viestintäämme. Pohdi, mitä 
esimerkiksi tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus ja inhimillisyys 
tarkoittavat sosiaalisessa mediassa. 

 

3. Osallistu aktiivisesti Punaista Ristiä koskeviin keskusteluihin ja kannusta myös 
muita ilmaisemaan mielipiteensä. Huomaa, etteivät puolueettomuus ja 
tasapuolisuus estä Sinua ottamasta kantaa inhimillisyyden puolesta. 

 
4. Tarkista tarvittaessa faktat ennen kuin jaat tietoa sosiaalisessa mediassa 

eteenpäin. Huomaa, että viestit – niin myönteiset kuin kielteisetkin – leviävät 
nopeasti ja usein yllättävällä tavalla ihmiseltä toiselle. Väärää tietoa tai 

kielellistä kömmähdystä on usein mahdoton korjata jälkeenpäin. 

 
5. Avoimilla foorumeilla viestejäsi lukevat myös ihmiset, jotka eivät tunne 

Punaisen Ristin toimintaa. Kirjoita selkeää yleiskieltä ja vältä lyhenteitä ja 

sisäpiiritermejä; moku, kara ja Vapepa ovat useimmille vieraita käsitteitä. 
 

6. Kunnioita omaa ja toisten yksityisyyttä. Salassapitovelvollisuus autettujen 
yksityisyyttä koskevista asioista jatkuu myös sosiaalisessa mediassa. Vaikka 

monissa palveluissa yksityisyysasetuksia on mahdollista säätää, 
lähtökohtaisesti kaikki sisältö sosiaalisessa mediassa on julkista. 

 

7. Julkaistessasi toisen ottamia valokuvia ja videoita muista pyytää 
julkaisemiseen lupa. Jos kuvassa on lapsia, muista pyytää lupa kuvan 

käyttämiseen lapsen huoltajalta. Julkaisun yhteydessä on hyvän tavan 
mukaista mainita kuvaajan nimi. Lisätietoa kuvaamisesta ja kuvien 
julkaisemisesta löydät Punaisen Ristin mediaohjeesta. 

 

8. Punaisen ristin merkki on lailla suojattu kansainvälinen suojamerkki. Löydät 
merkin käyttösäännöt esimerkiksi Osasto viestii -ohjeesta ja Punaisen Ristin 

graafisesta ohjeesta, joka löytyy aineistopankista: 
http://aineistopankki.punainenristi.fi/. Havaitessasi väärinkäytöksiä ota 
yhteyttä piiriin tai keskustoimiston oikeudelliseen neuvonantajaan. 

 
9. Pyydä rohkeasti vinkkejä ja apua ongelmatilanteisiin toisilta vapaaehtoisilta, 

piiristä ja keskustoimiston viestintäyksiköstä. 

https://aineistopankki.punainenristi.fi/
https://aineistopankki.punainenristi.fi/
http://aineistopankki.punainenristi.fi/
http://aineistopankki.punainenristi.fi/
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Sosiaalisen median palvelut tutuiksi 

Sosiaaliseen mediaan kuuluu valtava määrä erilaisia palveluja. Sinun ei kuitenkaan 
tarvitse hallita koko palettia, vaan suosituimpien palvelujen perustoimintojen 
tunteminen riittää. Osaston kannattaa ottaa käyttöön palvelu, jota kohderyhmänne 

– vapaaehtoiset, osaston jäsenet tai suuri yleisö – jo ennalta käyttää. Valitse 
esimerkiksi näistä vaihtoehdoista itsellesi ja osastollesi sopivin. 

 

Rednet – Punaisen Ristin vapaaehtoisverkko 
 

Rednet on Punaisen Ristin oma internet-palvelu erityisesti osastojen käyttöön. Se on 

eräänlainen yhdistetty sisäinen sosiaalinen media ja materiaalipankki. Pääset 
Rednetiin sisään luomalla itsellesi Etunimi Sukunimi -muotoisen tunnuksen ja 
salasanan osoitteessa rednet.punainenristi.fi. 

 
Rednetissä voit hakea mukaan eirilaisiin ryhmiin oman kiinnostuksesi mukaan. 

Lisäksi osastot voivat tehdä Rednetissä omat sivunsa, joita voi linkittää myös 
muualle sosiaaliseen mediaan. Osaston omille sivuille kannattaa päivittää tietoa 

tulevista tapahtumista. 

 

Facebookin kautta näkyvyyttä 
 

Facebook on monikäyttöinen ja hyvin suosittu sosiaalisen median palvelu, jota 
käyttävät niin yksittäiset ihmiset kuin yhteisötkin. Facebookissa on helppo jakaa 
muutaman lauseen viestejä, kuvia ja videoita. Toisten julkaisuihin voi Facebookissa 

reagoida klikkaamalla ”tykkää”-nappia ja kirjoittamalla oman kommentin julkaisun 
yhteyteen. Tällöin muutkin näkevät, kuinka moni on tykännyt esimerkiksi 

julkaistusta kuvasta. 
 

Facebookissa on helppoa tiedottaa tapahtumista ja kutsua mukaan ihmisiä. 

Palvelussa on erilaisia ominaisuuksia kuten Facebook-profiili yksittäisille käyttäjille 
sekä ryhmä ja sivu, jotka kokoavat suuremman joukon ihmisiä tietyn aiheen 

ympärille. 

 
Facebook-sivu 

 
Facebook-sivu tarkoittaa esimerkiksi yrityksen tai järjestön, vaikkapa Punaisen Ristin 

osaston, julkista tiedotuskanavaa. Kuka tahansa voi seurata sivun uutisia sivusta 

tykkäämällä. Lähtökohtaisesti kaikki sivun tiedot ja julkaisut ovat julkisia, mutta 

sivua voivat ylläpitää vain sivun ylläpitäjiksi määritellyt henkilöt. 

 
Sivun ylläpitäjä julkaisee sivulla säännöllisesti uutta sisältöä, esimerkiksi tekstiä, 

kuvia ja videoita. Sivusta tykänneet seuraajat saavat halutessaan päivitykset omiin 

uutisiinsa. Ahkera julkaiseminen kannattaa, sillä sivun seuraajat jakavat, tykkäävät 

ja kommentoivat kiinnostavia julkaisuja ja levittävät niitä sitä kautta eteenpäin yhä 

laajemmalle yleisölle. Sivun yhteyteen on myös luontevaa luoda tapahtumasivuja, 

joiden kautta voit kutsua seuraajia osallistumaan osastosi tapahtumiin. 

 
Suomen Punaisella Ristillä on Facebookissa oma valtakunnallinen sivu, minkä lisäksi 

monilla piireillä ja osastoilla on omat sivut. Rakentamalla oman sivun osastosi voi 

tiedottaa tapahtumistaan nopeasti suurelle aiheesta valmiiksi kiinnostuneelle 

ihmisjoukolle. 
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Tässä esimerkki piirin Facebook-sivusta jossa on jaettu tietoa ja kuvia tapahtumista. 

Sivun kansikuvana on hyödynnetty Suomen Punaisen Ristin Facebook-sivun kansikuvaa ja 

kampanjan profiilikuvaa. 

 

 

 

 

 

 

 

Tampereen osaston Facebook-sivulla on hyödynnetty kansikuvaa jakamaan tietoa 

maastokisoista. Kansikuvaan on siis mahdollista tuoda tietoa tapahtumasta. 



15  

Facebook-ryhmä 

 
Facebook-ryhmät ovat tietyn aiheen ympärille koottuja keskustelufoorumeita. 

Ryhmä voi olla joko kaikille julkinen tai vaihtoehtoisesti salainen tai suljettu, jolloin 

julkaisut näkyvät vain ryhmän jäsenille. Halutessasi voit muokata ryhmän 

yksityisyysasetuksia siten, että ylläpitäjien täytyy lisätä ja hyväksyä jäsenet. 

Osastosi voi hyödyntää ryhmää esimerkiksi osaston tai yksittäisten toimintaryhmien 

sisäisen keskustelun kanavana. 

 
Esimerkiksi Vapaaehtoisella pelastuspalvelulla on sekä Facebook-sivu että Facebook- 

ryhmiä. 

 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Facebook-sivu yleiseen tiedotukseen. 

 

 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun aktiivien Facebook-ryhmä. 
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Twitter – nopeaa ja tehokasta viestintää 
 

Twitter on palvelu, johon lähetetään lyhyitä, 140 merkin mittaisia viestejä eli 

twiittejä. Lisäksi palvelussa voi jakaa kuvia ja videoita. Viestintä Twitterissä onkin 

tiiviimpää ja nopeampaa kuin Facebookissa. Twitterissä osastosi voi esimerkiksi 

vinkata tulevista tapahtumista, jakaa kiinnostavia linkkejä tai välittää tunnelmia 

meneillään olevasta tapahtumasta. 

 
Lähtökohtaisesti kaikki viestit Twitterissä ovat julkisia. Seuraamalla toisten Twitter- 

tilejä saat muiden käyttäjien viestit näkyviin omaan uutisvirtaasi. Itseäsi kiinnostavia 

viestejä voit etsiä myös aihetunnisteiden eli hashtagien (esimerkiksi #nälkäpäivä) 

avulla. Käyttämällä hashtageja voit liittää omat viestisi tiettyihin aiheisiin ja 

keskusteluihin. Jos haluat kohdistaa viestisi tietylle käyttäjälle, lisää viestiisi toisen 

Twitter-käyttäjän käyttäjänimi, esimerkiksi @PunainenRisti. 

 
Twitterissä viestitään myös retweettaamalla eli twiittaamalla muiden viestejä 

eteenpäin. Näin viestit tavoittavat suuria joukkoja ja saavat aikaan keskustelua. 

Vapaaehtoisena voit levittää Twitterissä tietoa Punaisen Ristin kampanjoista ja 

tapahtumista, jolloin seuraajasi saavat niistä tiedon. Aihetunnusta käyttämällä 

viestin voi välittää paljon suuremmallekin joukolle. 

 
Punaisen Ristin valtakunnallisen kanavan löydät Twitteristä osoitteesta 

https://twitter.com/PunainenRisti. 

 

Tässä esimerkkinä osaatko auttaa -kampanjan viesti, jonka Turun osasto on 

lähettänyt eteenpäin. 

Vinkki 1: Twitterissä viestin enimmäispituus on 140 merkkiä. Jos twiittiisi sisältyy pitkä linkki 

muualle internetiin, kannattaa hyödyntää linkinlyhennyspalvelua. Sellainen löytyy esimerkiksi 

osoitteesta bitly.com. 

Vinkki 2: Tägää muita toimijoita, vaikkapa paikallislehtesi, niin ne saavat ilmoituksen 

Twiitistäsi. Esim. ”.@Savon_Sanomat kertoo Punaisen Ristin ystäväpalvelusta (linkki). 

Seuraava kurssi järjestetään Kuopiossa (...)”. Jos aloitat Twiittisi tägillä, muista lisätä piste 

alkuun: .@Savon_Sanomat 

https://twitter.com/PunainenRisti
https://twitter.com/PunainenRisti
https://twitter.com/Savon_Sanomat
https://twitter.com/Savon_Sanomat
https://twitter.com/Savon_Sanomat
https://twitter.com/Savon_Sanomat
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Video- ja kuvapalvelut elävöittävät some-viestintää 

 
Kuvan tai videon liittäminen omaan some-päivitykseen kannattaa, sillä niitä jaetaan 

eteenpäin innokkaasti. Kuvat myös kirvoittavat usein kommentteja ja keskustelua. 

Vielä tehokkaampi sisältö on video, riippuen tietysti videon sisällöstä. Esimerkiksi 

vuonna 2015 Twitterissä kuvallisen viestin näkyvyys / tavoittavuus oli noin kaksi 

kertaa parempi kuin kuvattoman viestin, ja videon näkyvyys oli kuusi kertaa 

parempi kuin kuvan. Myös Facebookissa luvut ovat samansuuntaisia. 

 
Twitterillä, Instagramilla ja Facebookilla on omat videosoittimensa. Video kannattaa 

ladata suoraan sosiaalisen median kanavan omaan soittimeen – näin saat videolle 

paremman näkyvyyden kanavalla. 

 
Videoiden sisältöjä pohdittaessa kannattaa muistaa järjestön perusperiaatteet, 

mutta huumoria ja vapaata assosiointia saa käyttää. Kuvaa siis rohkeasti omia 

videoita vaikka älypuhelimellasi ja jaa ne somessa! 

 
Suomen Punaisen Ristin omalta YouTube-kanavalta 

(https://www.youtube.com/user/SuomenPunainenRisti) ja muilta somekanavilta 

löydät valmiita videoita, joita voit jakaa helposti vaikkapa osaston Facebook-sivulla. 

Kuvia taas löytyy somen lisäksi osoitteesta www.punaisenristinkuvat.fi. Muitakin 

sisältöjä voi jakaa myös suoraan valtakunnallisista kanavistamme Twitteristä, 

Facebookista ja Instagramista sekä verkkosivuiltamme www.punainenristi.fi. 

 

 

YouTube on verkon ilmainen videopalvelu. Kirjautumalla palveluun voit perustaa 

itsellesi tai osastollesi oman YouTube-kanavan, jolle voit ladata omia videoitasi. 

Lataamalla videon YouTubeen sen saa helposti näkymään myös muualla sosiaalisen 

median palveluissa. Eräs YouTuben etu on, että palveluun ladatut videot löytyvät 

erityisen helposti internetin hakukoneissa. 

 
Instagram on yksittäisten valokuvien jakamiseen tarkoitettu palvelu, joka on 

suosittu erityisesti nuorten keskuudessa. Instagramissa voit julkaista ottamiasi kuvia 

ja niiden kommentteja suurelle seuraajajoukolle. Vastaavasti voit kommentoida 

toisten julkaisemia kuvia. Kuvaan voidaan liittää aihetunniste samaan tapaan kuin 

Twitterissä, jolloin palvelu ryhmittelee kuvan esimerkiksi tiettyyn tapahtumaan tai 

kampanjaan liittyväksi. Esimerkiksi tunnisteella #nälkäpäivä löytyy Instagramista 

runsaasti kuvia. Kampanja-aikoina kannattaa käydä SPR:n valtakunnallisilla 

kanavilla vilkaisemassa mitä hashtagia on käytetty, jotta osastonne käyttämä 

hashtag linkittyy samaan keskusteluun. 

 
Myös Instagramin ladattuja kuvia voi jakaa muihin palveluihin. Kuvia voi myös 

sijoittaa eli upottaa esimerkiksi osaston Rednet-sivulle. 

 
Blogi on persoonallinen tapa viestiä 

 
Jos intoa riittää, osastosi tai toimintaryhmäsi voi myös ylläpitää blogia eli 

verkkopäiväkirjaa. Esimerkiksi Blogger on ilmainen ja helppokäyttöinen blogialusta, 

https://www.youtube.com/user/SuomenPunainenRisti
https://www.youtube.com/user/SuomenPunainenRisti
http://www.punaisenristinkuvat.fi/
http://www.punaisenristinkuvat.fi/
http://www.punainenristi.fi/
http://www.punainenristi.fi/
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jolle voi rakentaa näyttäviäkin blogeja haluamallaan ulkoasulla. Bloggeriin pääsee 

samoilla tunnuksilla kuin gmailiin ja Youtubeen. Blogia voi pitää vaikkapa 

päiväkirjamaiseen tyyliin ryhmäsi toiminnasta raportoiden. 

 
Verkkosivuihin verrattuna blogiin kirjoitetaan usein persoonallisemmalla ja 

henkilökohtaisemmalla tyylillä. Tärkeä osa bloggaamista on myös vuorovaikutus 

lukijoiden ja muiden bloggaajien kanssa, sillä usein blogeja kommentoidaan 

vilkkaasti. Blogikirjoituksia jaetaan paljon muualle sosiaaliseen mediaan, esimerkiksi 

Facebookiin ja Twitteriin, jolloin tieto uusista blogikirjoituksista saavuttaa 

suuremman joukon ihmisiä. 

 
Muita sosiaalisen median palveluja 

 
LinkedIn – urapalvelu ammatilliseen verkostoitumiseen 

Pinterest – ilmoitustaulua muistuttava kuvapalvelu, jossa käyttäjät voivat tehdä 

koosteita verkosta löytämistään kuvista 

Whatsapp – pikaviestinpalvelu, jonka avulla suljetut ryhmät voivat lähettää 

toisilleen teksti-, kuva- ja ääniviestejä 

Snapchat – pikaviestipalvelu. Käyttäjä voi ottaa kuvia ja videota, lisätä niihin 

tekstiä ja "leimoja" eli erilaisia kuvakkeita sekä lähettää niitä joko palvelun muille 

käyttäjille tai julkiseen "minun tarinaani" (engl. My Story). Otettuja kuvia tai videoita 

kutsutaan ”snapeiksi” tai yhä useammin "snäpeiksi". 

Periscope – sovellus, jolla käyttäjä voi lähettää tai "striimata" reaaliaikaista 

videokuvaa älypuhelimestaan internetiin. Periscopea käytetään oman elämän 

jakamiseen seuraajien kanssa. Ilmiö tunnetaan nimellä "lifecasting". 

 
Vinkkejä ja lisätietoa 

 
Muita someohjeita RedNet viestintäsivuilla: 

• Some-ötökkä, jossa tiivistetysti tukea somessa toimimiseen 

• Ohje vihapuheen kohtaamiseen sosiaalisessa mediassa 

 
Etsi aineistoja: 

• Kuvapankki (http://www.punaisenristinkuvat.fi/) 

• Aineistopankki (http://aineistopankki.punainenristi.fi/) 

o Punaisen Ristin graafinen ohje 

• Näin toimit median kanssa: https://rednet.punainenristi.fi/node/6116 

http://www.punaisenristinkuvat.fi/
http://www.punaisenristinkuvat.fi/
http://aineistopankki.punainenristi.fi/
http://aineistopankki.punainenristi.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/node/6116
https://rednet.punainenristi.fi/node/6116

