


Kaupunginosayhdistys 
sosiaalisessa mediassa

Perusvinkkejä sosiaalisen median viestintään

5.4.2018



Sosiaalinen media on yksi viestinnän kanava
Tänään aiheena: Perustietoa sosiaalisen median käytöstä 

kaupunginosayhdistyksissä

Luento

Keskustelua ja kysymyksiä

Luennon diat tulevat jakoon Helka ry:n kautta



Sosiaalinen 
media on

vuorovaikutuksen ja 

sisällöntuotannon liitto



Viestinnän välineet ovat kokonaisuus

Nettisivut 

vai sometili?

Kenelle annetaan lupa päivittää verkkosivuja? 

Entä sosiaalisen median kanavia?

Miten tehdä yhteiset pelisäännöt?



Mitä 
kaupunginosayhdistys 

voi saada somella 
aikaan? 

Apukädet tapahtumiin

Tiedonvälitys

Tiedonhankinta

Paikallista liikehdintää

Seuraajat eli tieto leviää

Jäsentunneli



Ja mitä ei?
Sosiaalinen media ei tavoita kaikkia -

tarvitaan muitakin viestintäkanavia!

Tapahtumaosallistumiset (tykkääjät)

Asemakaavamuutos, 

kunnallispolitiikka

Kalliit tai aikaavievät investoinnit 

(tarvitaan henkilökohtainen 

kontakti)

“Kerran netissä - aina netissä!”



Tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa

Tiedotuskanava

Tapahtumailmoittelu

Osallistava dialogi

Alueen “juttukanava”

Yhteisöllisyys

Tiedonkeruu 

Reaktiosta henkilökohtaiseen 

kutsuun

#ASIASANAT

Tarinallisuus

Markkinointi





Miten erotut?

Oma #asiasana

Oma slogan

Kuvien viesti: tunnetut 

alueenne ja paikkanne, 

alueen ihmiset, jokin muu 

tunnistettava elementti?

Mieti: Mikä on se juttu, josta 

teidät tunnetaan? 



Mitä haluat 
sanoa?

Mistä haluatte keskustella?

Kuva kertoo enemmän kuin 

tuhat sanaa!



Ole aktiivinen!
Rakenna dialogia, vältä 

yksisuuntaista tiedottamista. 



Tunne yleisösi
Kenelle puhut?

Keitä alueen asukkaat ovat?



Maailman suosituin sosiaalinen media (omistaa useita muita kanavia)



Facebook 

Perusta: Sivu tai ryhmä

Hallinnoi: selain, mobiili: Pages Manager 

tai Business Manager

Innosta: Kenet voisit @merkitä 

postaukseen ja näin hankkia lisää 

näkyvyyttä?

Muista tietoturva ja kuvausluvat!

Nyrkkisääntö: Sivu markkinoi, ryhmä 

kutsuu toimimaan. Ilman profiilia ei voi 

tehdä sivua. Ilman Facebook sivua ei voi 

tehdä Instagram yritystiliä. 

Sivulla voi olla erilaisia rooleja. 

Ryhmä voi olla julkinen, suljettu tai 

salainen. 

https://youtu.be/yRtUOvzZq2o


Mainostaminen Facebookissa
Mainosta: Yksinkertaiset nostot tai Business 

Manager

Mieti: Kenen pankkikortti? Millä budjetilla? Mikä 

kohderyhmä?

Mittaa ROI eli seuraa orgaanista leviävyyttä, 

jakoja ja maksettua näkyvyyttä. Minne haluatte 

suunnata yleisön? 



Instagram - nopeiten kasvava palvelu



Instagram eli näytä, älä kerro
Yllättää laajalla käyttäjäpohjalla

Mainostus tapahtuu Facebookin kautta

Asiasanat perusmuodossa. Voi olla myös emoji!

Yritystilillä seurantatyökalut, yksityisellä ei.

Voi olla useita tilejä yhtä aikaa mobiilisti 

käytössä. 



Ajastus vai aitoa ajoitusta?
Sivun ja ryhmän julkaisuja voi ajastaa.

Vastuiden jakaminen (päivät, ajat, teemat)

Suunnitelmallisuus (yhteinen kalenteri) 

Idea: Facebook-live tapahtumajärjestelyistä 

(myös Instagram)

Toimijoiden esittelyt

Tapahtumien esittelyt ja mainostaminen 



Analytiikka ohjaa

Liikenne verkkosivuille ja 

verkkosivujen liikenteen 

seuraaminen (esimerkiksi 

Google Analytics)

Millainen sisältö teillä 

kiinnostaa?

Paljonko tavoitatte ihmisiä?



Syttyikö kipinä? Tule mukaan kursseille!

Alueyhdistys toimii ja viestii sosiaalisessa mediassa - avoin luento / to 5.4.2018 klo 17-19. Ilm. viim. 29.3.

Käydään lävitse, mitä kaupunginosa- tai aluetoimijan sosiaalisen median näkyvyys voi ja pitäisi olla - mitä sillä

voidaan saavuttaa. 

Innostava työpaja: Me viestimme! – 1. ilta / ke 18.4.2018 klo 17-19. Ilm. viim 12.4.

Tämä on sinulle, joka kaipaat oman tekemisesi kivijalkaan vahvistusta. Toiminnallisia harjoituksia.

Innostava työpaja: Me viestimme! - 2. ilta /  to 26.4. TAI 3.5. klo 17-19 . Ilm. viim. 20.4.

Tutustumme mainostamiseen sosiaalisessa mediassa ja tutkimme someviestinnän merkittävyyttä eri

analysointityökaluilla.

ILMOITTAUTUMISOHJEET:

Ilmoittautumiset suoraan Helkaan sähköpostitse osoitteella

helka@helka.net



Kolme ajatusta
kotiinviemisiksi. 1. Keskustele

2. Kokeile

3. Kasva!



Kuvat: Pexels.com, ruutukaappaukset ja Peppi Tervo-

Hiltula



Peppi Tervo-Hiltula

peppi@kasvio2000.fi

@kasvio2000

tinyurl.com/peppitehoo

050 410 4012

Kiitos!

mailto:peppi@kasvio2000.fi

