UEFILAINEN
SUVEREENISTI SOMESSA
Seilaatko sulavasti sosiaalisessa mediassa vai menetkö käsipohjaa
virran mukana? Etkö ole vielä uskaltautunut hypätä mukaan?
Ota tästä onkeesi tärpit sujuvaan somettamiseen.
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VÄLTÄ KARIKOT - MÄÄRITÄ TAVOITTEESI
Pidä tavoitteet mielessäsi, kun ryhdyt
toimeen.
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VERKOT VESILLE
Perusta profiilit kanaviin,
jotka sopivat sinulle
parhaiten.
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SEURAA JOHTAJAA
Etsi kiinnostavia seurattavia,
joiden avulla tutustut
parhaisiin somekäytäntöihin.
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PARVEILE
Seuraa keskusteluja
ja tutustu yleisöösi.

PYSY PINNALLA
Varmista, että viestisi
huomataan. Tuota
mielenkiintoista sisältöä,
esitä mielipiteitä, vaikuta
ja ole rohkea!

JÄÄ KOUKKUUN
Ota some osaksi päivääsi, pian
siitä tulee rutiinia. Mittaa tuloksia,
jotta tiedät, missä petrata.

LEVITTÄYDY
Jaa muiden sisältöjä
ja kommentoi.
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ÄLÄ HÄTÄILE
Miten toimia, kun
eteen ui somekriisi?
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TIEDÄ MITÄ PYYDÄT - MÄÄRITÄ TAVOITTEESI!
Heitä ankkuri ja pysähdy, nyt on hyvä hetki määritellä tavoitteet somettamiselle.
Miten haluat viestiä asiantuntijana? Mihin haluat ottaa kantaa? Mikä on
kohderyhmäsi? Mihin haluat vaikuttaa, mitä haluat saavuttaa?

VALITSE OIKEAT VÄLINEET.
Mato-ongella turskaa narraamassa? Ota selvää eri somevälineistä: mikä on sinulle
sopivin ja mikä edistää tavoitteitasi parhaiten. Jos haluat esittää asiantuntevia
mielipiteitä yhteiskunnallisista asioista ja verkostoitua, Twitter ja LinkedIn sopivat
sinulle parhaiten. Facebookista tavoitat suuren yleisön ja nuoriso parveilee
Instagramissa ja Snapchatissa.

KALAJUTTUJA? TIEDÄ MISTÄ MUUT PUHUVAT.
Some on sosiaalinen media. Seuraa siis mistä muut puhuvat, tiedosta mikä yleisöäsi
kiinnostaa.

PYSY PINNALLA.
Onko sinulla mielipiteitä? Hyvä. Kerro niistä muille mielenkiintoisesti ja ”omaa ääntäsi”
käyttäen. Liitä päivityksesi osaksi muuta keskustelua käyttämällä #hästägejä tai
@kohdentamista.

KATSE RAVINTOKETJUN HUIPULLE.
Vaikka olisi kuinka kokenut merenkävijä, joku on todennäköisesti aina etevämpi.
Seuraa kiinnostavia somevaikuttajia, myös oman alasi ulkopuolelta. Mitä he tekevät
oikein? Heidän verkostoistaan voit löytää myös muita mielenkiintoisia seurattavia.

OJENNA AUTTAVA EVÄSI!
Keskustelun avaaminen on oleellista, mutta yhtä tärkeää on osallistua muiden
keskusteluihin. Jakamalla toisten päivityksiä autat keskustelun aloittajaa, itseäsi ja
aiheesta kiinnostuneita.

KERRAN KUUSSA VERKKOJA KOKEMAAN?
Älä putoa kyydistä, ota some osaksi arkeasi. Somessa on oltava läsnä tarpeeksi usein,
jotta kiinnostavat keskustelut eivät ui ohitsesi. Seuraajien määrän, tykkäysten ja
jakojen perusteella pääset nopeasti kartalle siitä, mikä yleisöllesi toimii.

HÄDÄSSÄ ÄYSKÄRI TUNNETAAN?
Vesillä sattuu ja tapahtuu. Nousiko päälle somemyrsky, repesikö someraivo? Varaudu
pahimman varalle ja tee sosiaalisen median kriisisuunnitelma. Tiesithän myös, että
vihapuhe ja kunnianloukkaus kuuluvat rikoslain piiriin.

