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YHDISTYKSEN TOIMINTA SOSIAALISESSA MEDIASSA 

Yhdistys viestittää sosiaalisessa mediassa (some) ensisijaisesti jäsenilleen, mutta samalla toivotaan 

uusien henkilöiden kiinnostuvan toiminnastamme. Kaikista tulevista tapahtumista julkaistaan tiedot 

ja mahdollisimman monesta järjestetystä tapahtumasta julkaistaan kuvia. 

Käyttämämme kanavat ovat kotisivusto, Facebook-ryhmä ja Instagram. Näiden ohjeiden 

tarkoituksena on selventää millaisia yhdistyksen asioita ja kuvia missäkin kanavassa on tarkoitus 

julkaista sekä mitä asioita julkaistessa pitää ottaa huomioon. 

 

Yleisohjeita somessa julkaiseville 

Seuraa ensin muiden viestintää ja ala sitten itse tuottamaan aktiivisesti somesisältöä. Kysy, jos olet 

epävarma. Tässä ohjeessa mainitut vastuuhenkilöt neuvovat sinua mielellään, ota heihin yhteyttä 

sähköpostilla some(at)lapinkavijat.fi. 

Esiinny omana itsenäsi. Sosiaalisen median laatu ja arvo heikkenee, jos ihmiset esiintyvät 

nimimerkeillä. Osallistu sosiaaliseen mediaan aina niin, että voit panna oman nimesi viestisi, 

kuviesi, videoidesi jne. alle. 

Ole ystävällinen ja asiallinen. Muista yleinen järjen käyttö ja hyvien tapojen noudattaminen. Esitä 

eriävä mielipide rakentavasti ja positiivisesti.  

Kerro asioista, jotka tunnet hyvin ja jotka kiinnostavat muita. Tarkista, että kirjoittamasi tiedot ovat 

oikein. Jos teet virheen, myönnä se ja korjaa asia. 

Keskustele. Vaikka voit käyttää sosiaalista mediaa tiedon levittämiseen, muista, että sen 

tarkoituksena on myös edesauttaa keskustelua. 

Älä julkaise kuvaa kenestäkään ilman lupaa. Omissa tapahtumissamme vastuuhenkilön tehtävänä 

on kysyä koko porukalta, onko joukossa joku, joka kieltää kuvansa julkaisemisen. Jokaisen 

osallistujan pitää saada tieto kiellosta. 

 

Kotisivusto 

Kotisivuston osoite on lapinkavijat.fi. 

Ylläpitäjä Sirkka Leppänen, varalla Markus Pyhälä 

Tulevat tapahtumat näkyvät sivuilla samassa muodossa kuin ne on julkaistu Lapinkävijä-lehdessä 

tai Facebook-ryhmässä. 

Ajankohtaista-osiossa näkyvät lähinnä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kirjoittamat 

tiedotukset tai muut tekstit. Jos joku muu haluaa tiedottaa jostain ajankohtaisesta asiasta, teksti 

lähetetään osoitteeseen some(at)lapinkavijat.fi ylläpitäjälle julkaistavaksi. 

Kotisivustossa ei ole kommentointimahdollisuutta. 

 

  



Facebook-ryhmä 

Yhdistyksen Facebook-ryhmän nimi on Helsingin Seudun Lapinkävijät. Ryhmä on julkinen ryhmä, 

jonka näkevät kaikki, mutta vain ryhmän jäsenet voivat julkaista ryhmässä. Ryhmään liittyminen ei 

edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. 

Ylläpitäjät: Sirkka Leppänen, Antti Pasanen ja Heikki Haila 

Ryhmässä julkaistaan kaikki yhdistyksen tapahtumat noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. 

Pidemmät tapahtumat julkaistaan aikaisemmin ja lyhyet tapahtumat lähempänä tapahtuma-aikaa. 

Tapahtuman vastuuhenkilö voi halutessaan luoda tapahtuman itse tai vaihtoehtoisesti Antti Pasanen 

luo tapahtuman. Tarvittaessa tapahtuman vastuuhenkilö voi vielä julkaista muistutuksen lähellä 

tapahtuma-aikaa. 

Ryhmässä voi julkaista mitä tahansa meidän aihepiiriimme sopivia kuvia, tekstejä tai linkkejä, 

varsinkin omiin tapahtumiimme liittyviä kuvia. Kuka tahansa ryhmän jäsen voi kommentoida 

julkaisuja, mikä mahdollistaa keskustelun aiheesta. 

 

Instagram 

Yhdistyksen Instagram-tilin nimi on helsinginseudunlapinkavijat ja siihen liittyvä sähköpostiosoite 

on some(at)lapinkavijat.fi. 

Ylläpitäjä: Antti Pasanen, varalla Sirkka Leppänen 

 

Instagram-tili perustettiin parantamaan yhdistyksen näkyvyyttä varsinkin nuoremmille ikäluokille 

siinä toivossa, että saisimme uusia jäseniä. Tilillä on tarkoitus julkaista toimintaan liittyviä kuvia 

varsinkin erilaisista tapahtumistamme.  

 

Kuvat voi joko lähettää tilin sähköpostiin, josta vastuuhenkilöt julkaisevat ne, tai vaihtoehtoisesti 

voi pyytää tilin salasanan ja julkaista kuvat itse suoraan kännykästään, tabletistaan tai 

tietokoneestaan. Ensimmäinen vaihtoehto sopii vain pienelle määrälle kuvia (< 5). 

 

Julkaisuihin lisätään sopivat hashtagit, esimerkiksi joitain seuraavista: 

#helsinginseudunlapinkävijät, #lapinkävijät, #vaellus, #retkeily, #lappi, #kukasjärvi, #karjakaivo, 

#nuuksio, #haltia, #talkoot 

 

Kun yksityishenkilöt julkaisevat yhdistyksen toimintaan liittyviä kuvia omalla tilillään, toivotaan 

myös heidän laittavan kuviin sopivia hashtageja, jotka lisäävät yhdistyksen näkyvyyttä. 

 

Tapahtumakuvat sekä Facebookiin että Instagramiin 

Kaikista omista tapahtumistamme pyritään saamaan samat kuvat molempiin julkaisukanaviin, se 

lisäisi näkyvyyttämme. Tapahtuman alussa voidaan sopia, kuka on ”virallinen” kuvaaja, jonka 

tarkoituksena on julkaista kuvia. Vetäjä voi kysyä löytyykö halukasta kuvaajaa, mutta mitään 

velvollisuutta kysymiseen hänellä ei ole, eikä kenelläkään ole velvollisuutta kuvata.  

Kuvien ottaja voi julkaista ne molemmissa kanavissa tai vain toisessa ja pyytää yhdistyksen 

somevastaavia sähköpostilla some(at)lapinkavijat.fi julkaisemaan kuvat myös toisessa kanavassa. 

Tai hän voi jättää julkaisemisen kokonaan somevastaaville. Kuvaajan nimi laitetaan aina näkyviin 

julkaisuun. 

 


