Yhdistyksen viestintä sosiaalisessa
mediassa
Tavoite

Koulutuksessa saat tukea ja ohjeita yhdistyksen viestinnän kehittämiseen sosiaalisessa mediassa.
Ymmärrät miten sosiaalisessa mediassa kannattaa viestiä. Saat pohjan suunnitteluun ja arviointiin
sekä käytännön vinkkejä viestinnän toteutukseen Facebookissa ja Instagramissa. Tavoitteena on
tehdä some-viestinnästä tavoitteellista ja käytännön vinkkien kautta myös helpompaa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yhdistysten viestinnästä vastaaville ja viestinnän tekemiseen osallistuville,
joilla on perustietämys sosiaalisesta mediasta.

Koulutuksen kuvaus

Kokonaisuus koostuu kolmesta osasta. Voit osallistua niihin kaikkiin tai valita haluamasi.

Aika ja paikka

Koulutukset toteutetaan verkossa.
13.10.2022 klo 17-20 Yhdistyksen some-viestinnän suunnitelma, ilmoittautuminen 14.9. mennessä.
2.11.2022 klo 17-20 Monipuolinen viestintä Facebookissa, ilmoittautuminen 4.10. mennessä.
15.11.2022 klo 17-20 Näin herätät huomion Instagramissa, ilmoittautuminen 17.10. mennessä.

Ohjelma

1. Yhdistyksen some-viestinnän suunnitelma
Koulutuksessa saat konkreettiset vinkit suunnitelman tekemiseksi ja hahmotat
somesuunnitelman ja -strategian erot. Opit rakentamaan suunnitelman, joka pohjautuu
oman yhdistyksesi toiminnan tavoitteisiin, on toteutettavissa resursseihin nähden
realistisesti sekä mitattavissa ja raportoitavissa tarkoituksenmukaisesti. Saat jo suuntaa
antavia käytännön vinkkejä some-kanaville ja viestintätapoihin. Saat käyttöösi ViestintäPirittan pienille järjestöille tarkoitetun sosiaalisen median suunnitelman pohjan.
Osallistujille lähetetään ennakkokysely, jonka pohjalta sisältöä muokataan osallistujien
yhdistysten tilanteisiin sopivaksi.
2. Monipuolinen viestintä Facebookissa
Koulutuksessa keskitytään toimivan sisällön tuottamiseen oman yhdistyksen Facebookkanavalle. Saat vinkit julkaisujen laadun parantamiseen, algoritmien hyödyntämiseen ja
onnistumisen seurantaan analytiikan perustietojen avulla. Hahmotat Facebook-sivun ja ryhmän toiminnallisuudet ja opit millaisia julkaisutyyppejä voit tehdä. Saat tietoa myös
Facebookin työkaluista, joilla hallinnoit julkaisemista niin Facebookiin kuin
Instagramiinkin.

3. Näin herätät huomion Instagramissa
Koulutuksessa opit kanavan suunnitelmallista hyödyntämistä. Saat vinkkejä siihen, miten
voit tavoittaa kohderyhmäsi onnistuneiden sisältöjen avulla. Saat kokonaiskuvan
erilaisista julkaisutyypeistä ja miten julkaisut rakennetaan toimiviksi. Opit, miten
palvelusta haetaan ja seurataan kuvia ja videoita ja miten ne kannattaa nimetä sekä
millainen rooli hashtageillä on. Ymmärrät myös vuorovaikutuksen tavat ja merkityksen,
johon liittyy myös toisten tilien seuranta.

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Osallistumismaksu 95 euroa per koulutus. Hae koulutus nimellä ja ilmoittaudu mukaan:
https://www.tjs-opintokeskus.fi/koulutukset/koulutuskalenteri

Kouluttaja

sosiaalisen median kouluttaja Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta

