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MITÄ NYT?

Savon Sanomat, Helsingin Sanomat, 
Kotimaa, Blogi, Some

Vapaaehtoistyo.fi, Kotimaanapu.fi

KÄÄK! HÄSÄT

#vapaaehtoistyo #vapaaehtoistyofi #vetfi

#vapaaehtoistyofioniloni

Kääk2! KUVAT Kääk3! ÄÄNET



”Instaan 
Faceen

Twitteriin!
- Snäppiin, 

intraan, 
whatsappiin
– ja tuubiin”

• Printti (teksti, tiedote, kuva)

- Televisio, radio

• Internet (viralliset kanavat, omat sivut, vet.fi)

- Epävirallisemmat, periscope, pokemongo

• Some (henkilökohtaista)

- Itsenä / organisaationa

-> Kanavat viestin ja viestijän mukaan



DNA:N SOMEBAROMETRI 2017 
(Suluissa vuoden 2016 luku)

Sosiaalisen median 
käyttö Suomessa
Kaikki suomalaiset
YouTube 88 % (84 %)
Facebook 82 % (74 %)
WhatsApp 70 % (59 %)
Instagram 46 % (29 %)
Twitter 35 % (24 %)
LinkedIn 32 % (22 %)
Pinterest 28 % (19 %)
Snapchat 22 % (11 %)
Tinder 9 % (7 %)
Kik Messenger 7 % (4 %)
Periscope 7 % (6 %)



Sosiaalisen median 
päivittäinen käyttö 
Kaikki suomalaiset
Facebook 60 % (58 %)
WhatsApp 50 % (39 %)
YouTube 26 % (21 %)
Instagram 25 % (15 %)
Snapchat 11 % (6 %)
Twitter 10 % (6 %)
LinkedIn 4 % (2 %)
Pinterest 3 % (2 %)
Tinder 3 % (2 %)
Kik Messenger 2 % (2 %)
Periscope 1 % (1 %)

Sosiaalisen median 
päivittäinen käyttö 
Nuoret (15–24-vuotiaat)
WhatsApp 83 % (79 %)
Facebook 70 % (79 %)
Instagram 68 % (44 %)
YouTube 53 % (51 %)
Snapchat 49 % (29 %)
Twitter 19 % (11 %)
Tinder 7 % (5 %)
LinkedIn 5 % (6 %)
Pinterest 4 % (5 %)
Kik Messenger 3 % (3 %)
Periscope 1 % (3 %)

ENTÄ IKÄÄNTYVÄT?

DNA:n Digitaaliset Elämäntavat -tutkimus, 2017



Tilastokeskus 2017:

Sinä plus 65-
vuotias, 
etsitkö 
vapaaehtois-
tehtäviä 
netistä? 



Tee kutsu

Lehteen tai nettiin

Vapaaehtoishommastasi

Tai yleinen kutsu 
syyskauden alkuun



Kun haluat tavoittaa vapaaehtoisesi

Mitkä ilmoitukset vetävät? Sisältö vai muoto

- Sisältö ratkaisee aina (jos ei ole hukutettu)

• Ilmoitus: Mitä missä milloin

- Unohda näppäryys

- Unohda selittelyt

- Unohda sisäpiiri

Fokusoi! Mieluummin yksi pointti/tehtävä/kuin lavea selitys -> 
helpompi sitoutua

Onko lavealla tehtävällä paikkansa?



Liity vapaaehtoispankkiimme
Täytä yhteystietosi ja liity mukaan 
vapaaehtoispankkiimme

https://www.vapaaehtoistyo.fi/admin/table/tyo/page/1167


Liity 
vapaaehtoispankkiimme
Täytä yhteystietosi ja 
liity mukaan 
vapaaehtoispankkiimme

Pankkiin, kerhoon, 
piiriin, toimintaan -> 
jonnekin sisälle, jota ei 
tunne.

Torstaitupaan, Siniseen 
taloon, Helmi-kerhoon,  
Lähetyssoppeen, 
Kraakkujiin, Vanhoihin 
poikiin viiksekkäisiin

Vrt. Suurella sydämellä, 
Liisan talo, Alppilan 
kirkon brunssi

Tule vapaaehtoiseksi 
”meille”!
Tarvitsemme sinua. 
Jokainen voi auttaa 
jossain. Meidän 
kanssamme voit (muun 
muassa) ”tätä”. 
Ilmoittaudu mukaan. 
Olen/mme sinuun 
yhteydessä (heti, pian, 
kahden viikon sisällä) 

https://www.vapaaehtoistyo.fi/admin/table/tyo/page/1167


Kahvittajaksi näkövammaisten kerhoon
Näkövammaiset tarvitsevat kahvinkeittoapua 
perjantaisin klo 16.30  Seuralantuvalla (Seuratie 
3, 06540 Kunta). 
Kahvit nautitaan askarteluhetkien lomassa noin 
20 hengen kesken. 
Voisitko sitoutua koko kevääksi? Vaikka mukana 
ovat aina myös näkövammaisten oppaat, tutuksi 
käyvä keittiöihminen lisää turvallisuuden ja 
mukavuuden tunnetta.
Annamme tehtävään perehdytyksen. 
Hygieniapassia ei tarvita/tarvitaan. 
Ilmoittaudu oheisella lomakkeella, sähköpostilla 
anna.nieminen@järjestö.fi tai soita Anna 
Nieminen 0404 58763535. 

Emäntä näkövammaisten kerhoon
Näkövammaisten ja näkövammaisten oppaiden 
yhteinen lähetysaskartelupiiri kokoontuu kerran 
viikossa perjantaisin klo 16.30 Nöykkiössä. 
Askartelun lomassa on mukava nauttia kahvia ja 
teetä. 
Olisiko sinulla intoa tulla mukaan hoitelemaan 
emännän tehtäviä kevätkaudeksi?
Emännän tehtäviin kuuluu tarjoilun laittaminen 
ja kahvin/teen keittäminen tilaisuuden alussa. 
Halutessasi voit myös olla läsnä koko 
kokoontumisen ajan.
Annamme tehtävään riittävän perehdytyksen.
Ilmoittaudu allaolevalla lomakkeella, niin 
työntekijämme on sinuun yhteydessä.
Vapaaehtoistoiminnasta merkitystä elämään!

https://www.vapaaehtoistyo.fi/admin/table/tyo/page/1287
mailto:anna.niemine@järjestö.fi
https://www.vapaaehtoistyo.fi/admin/table/tyo/page/1287


Muokkaa tekstiäsi

• Minkä asian huomaat ensimmäiseksi?



Kun haluat tavoittaa (laiskat) toimittajat

Mitkä tekstit vetävät? 

- Sisältö ratkaisee - jos ei ole 
hukutettu

- Unohda näppäryys

- Unohda selittelyt

- Unohda sisäpiiri

- Unohda organisaatio

Sisältö ratkaisee

Mitä, missä, milloin

Onko tarinaa, ihminen

Onko kuvia, logoja

Onko joku blogannut aiheesta

Onko joku jo kirjoittanut

Tarjoile eteen – soita perään!



Tee tehtävästäsi 
toimitukselle tarjottava
• Mikä muuttuu?





No mitä mä niille 
vapaaehtoistyöntekijöille 
kirjoitan, vaikka meiliin?

1 Kiitos, kiva kun…

2 Mitä missä milloin, 

3 Mistä lisätietoa/kuka yhteishlö

4 Kiitos



Mä en ymmärrä näistä nykyajan jutuista 

• http://www.internetlivestats.com/

http://www.internetlivestats.com/


Ja somekin vielä! – Mitäs tekisit?

• Pick your Battles, 
valitse taistelukenttäsi 
ja rekrytoi 
vapaaehtoinen 
tekemään muut!

• Mihin tarpeeseen aiot 
viestiä – kanava viestin 
mukaan

DNA:N SOMEBAROMETRI 2017 
(Suluissa vuoden 2016 luku)
Sosiaalisen median käyttö Suomessa
Kaikki suomalaiset
YouTube 88 % (84 %)
Facebook 82 % (74 %)
WhatsApp 70 % (59 %)
Instagram 46 % (29 %)
Twitter 35 % (24 %)
LinkedIn 32 % (22 %)
Pinterest 28 % (19 %)
Snapchat 22 % (11 %)
Tinder 9 % (7 %)
Kik Messenger 7 % (4 %)
Periscope 7 % (6 %)

Uutiskirje
Blogit
Sähköposti
Tekstari
Messenger
Podcastit

Facee instaa twitterii tuubii snäppii periscopee watsuppii ketsuppii….



Somepersoonat
Kotimaa24.fi, 
instagram, twitter, 
facebook – monta
– Eikä sitten 
pelkkiä linkkejä! 



Somea voi oppia

• Varasta, lainaa, kopioi

https://www.youtube.com/watch?v=bb8D6MriFV4&list=PL2kfqJd4b76dogk3xKWe
o64TVDM-4BPFi&index=2

• Vanha koira vs. uusi koira vs. koiranpennut

https://www.youtube.com/watch?v=4R4eCtH_1Pc

• Yllätä

https://www.youtube.com/watch?v=ZqjW6wC_ioE

https://www.youtube.com/watch?v=bb8D6MriFV4&list=PL2kfqJd4b76dogk3xKWeo64TVDM-4BPFi&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4R4eCtH_1Pc
https://www.youtube.com/watch?v=ZqjW6wC_ioE


Et ole yksin

• Ammattilaiset

• Vapaaehtoiset

• Järjestö

• – ”Jokainen on osallinen”

• …. Ja ne nuoret



Teoista sanoiksi!

Haluan ihmisten aikaa ja huomiota.

Muotoilen viestini selkeästi. 

Tarjoan mahdollisuutta tietää lisää.

Somessa pistän pilkettä peliin.

Sisältö ratkaisee. 

Ja jos mokaan – so? Jos mokaan pahasti – get help!


