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Sosiaalisessa mediassa jaetaan ajatuksia, 

kuvia, videoita ja viihdytään yhdessä 

• Sosiaalisen median sanaston 

mukaan sosiaalinen media on 

tietoverkkoja ja tietotekniikkaa 

hyödyntävä viestinnän muoto, 

jossa käsitellään 

vuorovaikutteisesti ja 

käyttäjälähtöisesti tuotettua 

sisältöä ja luodaan ja 

ylläpidetään ihmisten välisiä 

suhteita 

• Sosiaalisessa mediassa ihmiset 

auttavat toisiaan. Uusista 

palveluista ja vanhojen 

palveluiden uudistuksista otetaan 

selvää kontaktiverkostojen tuella. 

Ajankohtaista tietoa levitetään 

verkostoissa. Kaveriviestintä 

innostaa ihmisiä myös 

osallistumaan yhteiskunnalliseen 

keskusteluun ja vaikuttamaan 

yhteiskunnallisiin asioihin. 
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Useita eri sivustoja  / alustoja 

SOMEa ovat mm: 

• Youtube 

• Facebook 

• Pinterest 

• Twitter 

• Instagram 

• Blogit 
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Miksi käyttää sosiaalista mediaa? 

• Tiedota toiminnastasi 

• Kutsu ihmisiä osallistumaan 

• Esittele toimintaasi 

• Laajenna vaikutusaluettasi 

• Levitä sanomaamme 

• Tallenna tapahtumia 

• Ole mukana tässä päivässä 

• Tavoita nuoret aikuiset 

• TULEVAISUUS! 

 



Facebook on 

• Yksityisminän julkisuutta. 

• Saa yhteyden tuttuihin tai puolituttuihin. 

• Pääosin kepeää huulenheittoa. 

• Nopean verkkotiedottamisen väline. 

• Liian suuri kaveripiiri: yhteydet hoituvat huonosti. 
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• Täysin avoin 

– Kaikki voivat lukea ja osallistua 

• Osittain avoin 
– Kaikki voivat lukea 

– Vain jäsenet voivat osallistua 

• Suljettu, rekisteröintipakko 
– Vain rekisteröityneet käyttäjät pääsevät palveluun, mutta kuka 

tahansa voi rekisteröityä 

• Suljettu, edellyttää kutsua 
– Vain kutsutut käyttäjät pääsevät palveluun 

• Suljettu ja salainen 
– Ei näy julkisesti: osoite pitää tietää 

Avoimuuden asteet 



Vaatii jatkuvaa päivitystä 
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Toimiva päivitystiheys: 

kolme kertaa päivässä 

vastemaksimi kaksi tuntia 

 

 

Päätettäessä FB-läsnäolosta ylläpidosta 

sovittava! 
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Nettisivujen nostot omille sivuille 

ovat tehokkaita 
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• Älä laita verkkoon sellaista, mihin et halua törmätä 

tulevaisuudessa. 

• Työnantajan julkinen moittiminen johtaa usein potkuihin.  

• Tulevat työnantajat tarkistavat joka tapauksessa nimesi 

Googlesta ja Facebookista, joten huolehdi maineestasi.  

• Kunnianloukkaukset, yksityisyyden loukkaukset, 

tekijänoikeusrikkomukset, rasistiset kommentit yms. vievät 

usein käräjille. 

Osallistumisella on seurauksensa 
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Ohjeistus auttaa näissä 

• Onko minulla lupa? 

• Mitä saan kertoa julkisesti?  

• Mistä saan keskustella? 

• Missä saan keskustella? 

• Missä roolissa toimin sosiaalisessa mediassa? 

• Miten reagoin organisaatiota koskeviin kysymyksiin? 
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Facebook –sivun perustaminen klubille 

1. Kirjaudu Facebookiin omilla 

henkilökohtaisilla Facebook 

tunnuksillasi 

2. Valitse kategoria 

3. Syötä klubin tiedot 

4. Sivun perustaminen 

5. Lisää profiilikuva 

6. Ohita mainostus, mikäli et 

tunne Facebookin 

mainostustapoja! 

 

 

7. Lataa tietokoneeltasi teemaan 

sopiva kansikuva 

8. Lisää ylläpitäjiä 

9. Onneksi olkoon, olet nyt valmis 

päivittämään klubisi Facebook 

sivustoa! 

 


