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Somelähettiläät
• Somelähettiläs vie eteenpäin omissa tai järjestön somekanavissa, omalla tavallaan ja 

omalla äänellään järjestön teemoja.

• Somelähettiläs on kasvot järjestön asialle.

• Julkaisuillaan hän arkipäiväistää asiaa ja tekee näkyväksi sen, mitä järjestön teema voi 
elämässä tarkoittaa.

Anu Sauliala –Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin
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• 10 sometiimiläistä → Yksi Crohn ja Colitis ry:n vapaaehtoisuuden muoto

• Rekryttiin kesällä 2018 somen ja IBD-lehden ilmoituksen kautta

• Tiimiläiset tuottavat sisältöä yhdistyksen Instagramiin, Facebookiin, Snapchattiin ja 
YouTubeen.
→ IG ja FB eniten käytössä

• Voivat tuottaa IBD-aiheisia julkaisuja myös suoraa omiin kanaviin

• Tiimiläisillä käytössä oma hashtag #ibdsometiimi

• Yhdistyksen tileille tulevat julkaisut kulkevat viestinnän kautta 
→ Tehdään myös jakoja/repostauksia (Instagram stories)
→ IG-livet ja snäppäykset tehdään luonnollisesti suoraan yhdistyksen tileille

Sometiimi
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• Tiimin toiminta starttasi yhteisellä tapaamisella marraskuussa 2018
→ Jatkossa tapaamisia tarpeen mukaan 1 krt./vuosi

• Tiimillä oma FB- ja Whatsapp-ryhmä

• Tiimi osallistui ensitöikseen viime joulukuun IBD-viikkoon julkaisemalla yhdistyksen 
somessa ja omissa kanavissaan IBD-aiheista sisältöä

Sometiimin luotsaaminen
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• Vuoden alusta otettiin käyttöön 
”teemakuukaudet”, jotka suuntaavat 
tiimiläisten sisällöntuotantoa
→ Teemat yhdessä ideoitu
→ Teemat eivät ole sitovia

• Pyritään siihen, että sometiimiläisten 
julkaisuja vähintään 1 krt./viikko
→ Sometiimiläiset etukäteen ”varailevat” 
viikon, milloin on heidän julkaisunsa 
vuoro.

Sometiimin 
luotsaaminen



20.5.20196 Laura Mäkinen

Esimerkkejä sometiimiläisten julkaisuista – Instagram ja YouTube
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Esimerkkejä sometiimiläisten julkaisuista - Snapchat
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Esimerkkejä sometiimiläisten julkaisuista – omat tilit
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Sometiimiläisten osallistaminen julkaisujen suunnitteluun
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Sometiimiläisten osallistaminen - teemapäivät
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Mitä muuta sometiimiläiset voivat tehdä?

• Blogitekstit

• My day –videot (YouTube, Instagram)

• Storytime –videot

• Livet

• Instakaappaus

• Meemit

• Informoivat postaukset (infograafit)
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• Sometiimin tuottamissa julkaisuissa 
selkeästi parhain kattavuus sekä 
reagointien määrä!
→ Nostattavat yhdistyksen näkyvyyttä

Miksi sometiimiläisyys kannattaa?
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• Sometiimiläiset saavat julkaisuihinsa 
paljon positiivista palautetta!
→ Tiimiläisten julkaisut samaistuttavia ja 
antavat seuraajillemme vertaistukea ja 
rohkaisua!

Miksi sometiimiläisyys kannattaa?
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Sometiimiläisten palautetta

• Itsenäisyys

• Vapaus valita, mistä aiheista tekee 
julkaisuja → Kaikkien ei ole pakko tehdä 
kaikista!

• Vapauden rinnalla koordinointia ja 
aikatauluja → Tulee sovitut asiat tehtyä
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Sometiimiläisten palautetta

• Luovuus, itsensä toteuttaminen

• Yhdistyksen somekanavien kautta 
suurempi näkyvyys

• Postausten suunnittelu ja toteutus oman 
aikataulun mukaan
→ Haasteena liiallinen tunnollisuus? 
→ Muistutettava, että kyseessä 
vapaaehtoisuus!
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Kysymyksiä?

Onko teillä sometiimiä/somelähettiläitä?

Miten teillä heidän toimintaansa koordinoidaan?

Millaisia sisältöjä sometiimiläiset tuottavat? 

Millaisia kokemuksia somevapaaehtoisista?

Miksi teillä EI ole sometiimiä? 

Esteet/ongelmat/haasteet?
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Kiitos!


