Sosiaalisen median kanavat

Iida Heinämäki
27.10.2019, Vantaa

SISÄLTÖ

SOSIAALINEN MEDIA

FACEBOOK, TWITTER,
INSTAGRAM

INSTAGRAMIN LYHYT
OPPIMÄÄRÄ

TEHTÄVÄ

SOSIAALINEN MEDIA = SOME
• Ei vakiintunutta määritelmää, vaikka käyttö yleistynyt
mm. kansalaismediassa ja opetuksessa.
• Internetin palvelut ja sovellukset, joissa yhdistyy käyttäjien välinen
kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto
• Jokainen käyttäjä on oikeutettu tuottamaan ja jakamaan sisältöä,
kommentoimaan, verkostoitumaan eri kanavissa.
• Sosiaalinen media tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia tulla nähdyksi ja
kuulluksi
• Some synnyttää yhteisöllisyyttä, sosiaalisuutta ja verkostoitumista

Somen käyttö:
• Some voidaan mieltää markkinoinnin välineeksi, mutta voidaan hyödyntää myös
• Vaikuttamisessa
• Tiedotuksessa
• Opetuksessa ja oppimisessa
• Palautteen keräämisessä ja asiakaspalvelussa
• Tuotekehityksessä ja innovoinnissa
• Rekrytoinnissa
• Ryhmätyöskentelyssä ja hiljaisen tiedon keräämisessä
• Verkostoitumisessa ja yhteydenpidossa
• Löydettävyyden parantamisessa
• Uutisten, markkinoiden ja kilpailijoiden seurannassa.

Sosiaalisen median kanavat
• Sosiaalisen median kanavia on tarjolla lähes 20. Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube, Pinterest, LinkedIn, Blogit jnejne
• Helppokäyttöisiä, ilmaisia
• Nykyään myös tärkeä markkinarako yrityksille.
• Opettele mieluummin kunnolla yksi kanava, kuin että käyttäisit montaa
samaan aikaan.
• Yhden kanavan tehokas ylläpito vie aikaa.
• Passiivisuus ja päivittämättömyys ei tuo seuraajia tai näkyvyyttä.

FACEBOOK
• Ilmainen yhteisöpalvelu
• Nimi peräisin Harvardin yliopiston vuosittain julkaisemalta kirjalta, jossa esitellään yliopiston uudet opiskelijat.
Facebook suunniteltu alun perin yliopiston sisäiseen käyttöön
• Ihmiset esiintyvät lähtökohtaisesti omalla nimellään ja sivustolla voi kertoa kuulumisia ja kokemuksia
aikajanallaan sekä keskustella reaaliaikaisesti.
• Facebook tarjoaa käyttäjille:
• Mahdollisuuden kuvallisen käyttäjäprofiilin luomiseen
• Yhteyden pidon ystävien kanssa
• Vaikutuskanavan
• Yritykset ja yhdistykset voivat markkinoida tuotteita ja palvelujaan, palvella asiakkaita
• Perustaa erilaisia ryhmiä esim. Sisäkorvaistutetta käyttävät

TWITTER
•
•
•
•

Mikrobloggauspalvelu, jossa kaikilla käyttäjillä oma profiilisivu.
Suosittu ilmainen keskustelu- ja uuutiskanava
Käyttäjä voi julkaista 280 merkkiä sisältävän tekstin, eli twiitin.
Twiiteissä käytetään hastageja, eli avainsanoja/tunnisteita, joiden
perusteella samaan aiheeseen liittyvät viestit helppo hakea.
• Hyvä palvelu "juuri nyt"-perustuvien uutisten, tilanteiden ja tapahtumien
käsittelyyn.
• Voi seurata rohkeasti eri henkilöitä, organisaatiota, uutislähteitä tai
mielenkiinnon kohteita
• Kuulla mikä puhuttaa ja samalla osallistua keskusteluun

INSTAGRAM
•
•
•
•
•
•

Mediapalvelu, kuvien jakopalvelu
Yksinkertainen ilmainen sovellus, jossa jaetaan kuvia ja videoita
Voi seurata kavereita, tuttuja, lempikauppaa, kaupunkia, mitä vain.
Tykätä ja kommentoida muiden julkaisuja
Jakaa kuvia matkoista, ystävistä, lemmikeistä, kahvikupeista omalla tavallasi
Kuvaa, muokkaa ja jaa kuvia, videoita, viestejä kavereille, sukulaisille,
yhteisölle, seuraajille
• Pidetään yhtenä tehokkaimpana itsensäilmaisunkeinona Some-maailmassa.
• Saatavilla iOS, Android ja Window 8- käyttöjärjestelmälle

Esimerkkitilejä:
@lusikoitakiitos
• https://www.instagram.com/lusikoitaki
itos/?hl=fi

Instagramin
lyhyt
oppimäärä

@kokemusasiantuntija
• https://www.instagram.com/kokemusa
siantuntija/?hl=fi
@vilho_wss
• https://www.instagram.com/vilho_wss
/

MITEN OTAN
INSTAGRAMIN
KÄYTTÖÖN

•
•
•
•

•

•
•
•

Tarvitset älypuhelimen.
Lataa sovelluskaupasta Instagram
Rekisteröidy: käytä sähköpostiosoitettasi
Voit yhdistää Instagramin Facebookkiisi
kirjautumalla "kirjaudu Facebook-tunnuksilla".
Valitse käyttäjänimesi tarkoin: se voi olla nimesi,
lempinimesi, etunimesi. Palvelu kertoo, mikä on
varattu ja mikä vapaa.
Luo salasana
Lisää profiilikuva. Voit lisätä kuvan
myöhemminkin
Jos lisäät puhelinnumerosi, se ei näy
kenellekään.

OMA TILI
• Voit valita onko profiilisi
julkinen vai salainen.
• Jos tavoitteena jakaa
kokemusta julkisesti,
kannattaa valita julkinen
• Yksityisen profiilin tiedot ei
näy muille, kuin
hyväksytyille seuraajille.
• Voit kirjoittaa oman
esittelyn profiilisivustollesi

IKONIT
• Instagramissa liikutaan eri sivuilla ikonien mukaan.
• Talo/koti: avaussivu, kotisivunäkymä. Paina tätä ja näet
kaikkien seuraamiesi henkilöiden kuvat/storyt.
• Suurennuslasi: etsi aihepiirejä, ihmisiä, paikkoja
• Plussa: Ota kuva tai video, lataa otettu kuva ja lisää
Instagramini
• Sydän: Näet, jos joku alkaa seurata sinua, tykkää tai
kommentoi kuvaasi
• Profiili-ikoni: oma profiili, josta pääset muokkaamaan
asetuksiasi. Pääset myös ohje- ja tukikeskukseen.
• Ylhäällä oikealla nuoli: Keskustelu-chat
• Ylhäällä vasemmalla kamera: Lisää kuva story-osioon.

JULKAISEMINEN
1.

Paina alareunan Plussa-ikonia, kun teet
päivityksen

2.

Instagramin kautta voit ottaa kuvia tai lyhyen
videon . Voit myös valita jo olemassa olevan
kuvan tai videon puhelimesi galleriasta.

3.

Kun olet ottanut kuvan/valinnut kuvan,
pääset muokkaamaan kuvia. Voit käyttää
erilaisia filttereitä. Aurinko kuvakkeesta voit
säätää kuvan kirkkautta
• Suodatin: Pääset käyttämään filttereitä
• Muokkaa: voit suoristaa kuvaa, säätää
kontrastia, kirkkautta jne.

4.

Kun olet tyytyväinen, paina "seuraava".

5.

Voit kirjoittaa kuvatekstin kuvaasi ja
hyödyntää samalla hashtageja. Kuvateksti
on tärkeä osa kuvaasi.

#HASHTAG = tunniste
• Tärkeitä kuvan julkaisussa on kuvan sisällön lisäksi
tunnisteiden käyttö, eli hashtagit.
• Hashtagit ovat sanoja, joiden kautta muut käyttäjät etsivät
kuvia. Esim. #Kuuloliitto
• Hashtagit erotetaan tavallisesta tekstistä #-merkkiä
käyttämällä.
• Hashtageissa ei voi olla välimerkkejä eikä välilyöntejä,
vaan kaikki sanat kirjoitetaan putkeen.
• Hashtageilla voi leikitellä, eikä niitä tarvitse ottaa
vakavasti. Huumori on sallittu.
• Voit lisätä jonkun muun tehokkaamman hasthtagin myös
lisäksi, jonka kautta voi saada helpommin tykkääjiä
kuvaan.

Tägääminen, merkitseminen
• Kuviin voi "tägätä" muita Instagram-käyttäjiä.
• Muut käyttäjätunnukset merkitään aina @-merkillä.
• Esimerkiksi @kuuloliitto, @vilho_wss
• Kun tägää toisen Instagram-käyttäjän kuvaan, saa käyttäjä
ilmoituksen siitä.
• Voit tägätä Instagram-käyttäjän joko kuvatekstiin, tai merkitä
kuvaan henkilön.

• Kun merkitsen henkilön kuvaan, kuva näkyy hänen profiilissa
"tägätyissä" kuvissa.

KUVIEN TYKKÄYS JA KOMMENTOINTI
• Toisten käyttäjien kuvista voi tykätä tai kommentoida.
• Tykkäys-nappi, on sydän kommenttien alapuolella. Voit
myös tupla klikata kuvaa, jolloin tykkäät kuvasta.
• Tykkäämisesi näkyy muille käyttäjille.
• Tykkäämällä aktiivisesti muiden käyttäjien kuvia, olet
paremmin löydettävissä ja näyt muille käyttäjille.
• Kommentit näkyvät kaikille
• Kommentteihin voi myös laittaa hashtageja tai tägätä
muita käyttäjiä.

MUIDEN SEURAAMINEN
• Voit seurata muita Instagram-käyttäjiä heidän profiili-sivultaan painamalla "seuraa"
• Jos tarkoituksena on saada seuraajia, kannattaa käyttää aikaa siihen, että etsit
itsellesi sopivia seurattavia, joiden kautta voit saada itsellesi seuraajia.
• Mitä enemmän sinulla on seuraajia, sen useamman ihmisen kuvasi tavoittavat.
• Jokainen sinua seuraava saa "feediinsä" julkaisuja, joten myös sinä saat omaan
feediisi muiden julkaisut.
• Feedit löytyvät kotisivunäkymästä, talo-ikonin alta.
• Instagramin käyttö on vastavuoroista. Jos tykkäät ja kommentoit, julkaise itse myös
kuvia.

INSTAGRAM STORIES, tarinat
• Tarinat näkyvät käyttäjille 24 tuntia ja poistuvat sen jälkeen näkymästä.
• Tarinoihin voi laittaa kuvia ja videoita.
• Kuviin ja videoihin voi piirtää, kirjoittaa, merkitä sijainnin, kellonajan, säätilan,
tägätä henkilöitä
• Seuraamiesi käyttäjien tarinoita pääset seuraamaan kotisivunäkymältä ylhäältä, eli
talo-ikonin alta.
• Näpäyttämällä toisen tarinaa, pääset eteenpäin tai sivulle pyyhkäisemällä voit
hypätä heti seuraavan käyttäjän tarinaan.
• Tarinoihin ei voi kommentoida tai tykätä julkisesti vaan viestit tulevat yksityisesti
Chat-osioon.
• Voi jakaa helposti ja nopeasti sellaista sisältöä, mikä ei välttämättä sovi
varsinaiseen profiiliin lisättäväksi.

VIDEOT INSTAGRAMISSA
• Lataa video puhelimen kirjastosta napauttamalla näytön
alareunasta kirjasto/galleria ja valitsemalla jaettava video.
• Voit ottaa videota myös Instagramin kautta. Lisäksesi
videon, lisää ensin ikoneista plussaa. Aloita tallennus
napauttamalla pitkään ympyrä-merkkiä ja lopeta tallennus
nostamalla sormesi merkiltä pois.
• Video voi olla maksimissaan 60sekunnin pituinen, voit lisätä
myös useamman videon samaan julkaisuun.
• Tarinoiden kautta voit ottaa myös erilaisia videoita, kuten
boomerang, superzoom
• Some-videoissa tärkeintä on sisältö, ei tekovälineet

Vinkit
videoiden
tekoon

• Puhu selkeästi – harjoittele etukäteen
• Vältä täytesanoja ”niinku”
• Suunnittele etukäteen mitä aiot sanoa
• Puhu linssiin
• Tukeva ote puhelimesta, tai puhelimen voi
asettaa vaikkapa pöydälle.
• Videoiden parempi olla lyhyitä ja ytimekkäitä
• Hyvä valo, siisti tausta
• Ei tarvitse olla ammattilaisvälineitä: Somessa
tärkeintä ei ole tekovälineet vaan sisältö!
• Ole rohkea ja aito oma itsesi!

1. Päätä oma tyylisi

2. Panosta laadukkaisiin kuviin

Vinkit omaan
Instagramtiliiin

4. Tule löydetyksi hashtagien avulla

5. Aktivoi seuraajia

6. KOMMUNIKOI

7. Tuo persoonasi esiin

Ohje- ja tukikeskus

• Voit tarvittaessasi katsoa muita ohjeita ohjelmaan
Instagramin ohje- ja tukikeskuksesta:
• https://www.facebook.com/help/instagram/?rdrhc

TEHTÄVÄ

1. Lataa puhelimeesi Instagram
2. Kirjaudu sovellukseen yksityisellä tilillä:
• Kokemustoimija_
• Salasana: Kokemustoimija1
3. Lisää tilille kuva.
• Kuva voi olla jokin jo olemassa oleva kuva tai
voit ottaa uuden.
• Kirjoita alle: Kuka olet, mistä tulet ja
kokemustoimijan kokemuspohjasi
4. Ota myös video #katomitämäsanon- kampanjaan
liittyen ja lisää se tilille Instagram-stories osioon.

5.Käydään lävitse yhdessä kaikkien videot ja kuvat.
• HUOM. Tili poistetaan koulutuksen jälkeen, eli se
on turvallinen ympäristö harjoitella.

#katomitämäsanon - kampanja
• Kampanja tuo esille selkeän puheen ja huulioluvun merkityksen ja hyödyn
jokapäiväisessä kommunikaatiossa. Kaikki ymmärtävät sinua paremmin, kun puhut
selkeästi niin, että jokainen sana erottuu. Selkeä puhe helpottaa paitsi kuulemista
myös huuliolukua.
• Osallistu #Katomitämäsanon-kampanjaan ja julkaise oma äänetön videosi
sosiaalisessa mediassa tunnisteella #katomitämäsanon ja haasta kaverisi mukaan
kampanjaan.
• Kuvaa lyhyt, muutaman sanan sisältävä video. Sanojen sisällöllä ei ole merkitystä,
tärkeintä, että kasvosi ja huuliosi näkyy ja että jokainen sana erottuu toisistaan.
• https://www.kuuloliitto.fi/esimerkkivideot/

Kuinka ladata
video ilman ääntä
Instagramin
Stories-osioon

Android/iPhone Instagram:
• Kuvaa video
• Avaa Instagram sovellus
• Klikkaa ylhäällä olevaa "kamera"-ikonia
• Valitse ladattava video galleriasta/kirjastosta
klikkaamalla alhaalta vasemmalta kuvaketta
• Klikkaa ylhäällä olevaa kaiuttimen kuvaa
• Näytölle ilmestyy teksti ”Videon äänet pois
käytöstä”
• Lisää kuvaan teksti #katomitämäsanon
valitsemalla "Aa"- ylhäältä oikealta ja kirjoita
teksti.
• Klikkaa ”lähetä vastaanottajalle”
• Klikkaa ”jaa” - tarinasi
• Olet valmis

