
SUOMEN NUORISOSEUROJEN OHJEISTUS 
SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÄMISEEN

”Sosiaalinen media (some) tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, 
joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla 

aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi.”
*Lähde: Wikipedia: sosiaalinen media



MIKSI NUORISOSEURAT KÄYTTÄISIVÄT 
SOSIAALISTA MEDIAA?

• Halutaan keskustelua ja palautetta toimijoiden välillä. 
• Tarjotaan helppo ja matalankynnyksen lähestymistapa             
   jäsenille, tekijöille ja kokijoille.
• Tiedotetaan mm. tapahtumista, toiminnoista ja muita                
    nuorisoseuralaisia koskevista asioista.
• ”Missä nuoret siellä nuorisoseurat”
• Verkko ja sosiaalinen media toimii uutena toimin-                 
   taympäristönä ja nuorten kohtaamisen areenana.

MIKSI NUORISOSEURAT TARVITSEVAT PELISÄÄNNÖT SOSIAALISEEN MEDIAAN?
On tärkeää, että järjestön työntekijät ja luottamushenkilöt tietävät, miten käyttää sosiaalista me-
diaa ja miten toimia sosiaalisessa mediassa noudattaen hyvää ”nettietikettiä” edistäen järjestön 
myönteistä julkikuvaa.  

Sosiaalisen median sääntöjä käytetään liiton kaikilla tasoilla:
Suomen Nuorisoseurat ry, aluetoimistot, osaamiskeskukset
Ohjeistus on myös käytettävissä keskusseuroissa ja paikallisissa nuorisoseuroissa. 

OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN:

#1 Maalaisjärki
Käytä omaa harkintakykyäsi. Älä laita mitään kuvia/tekstejä/videoita/äänitteitä, joita et tsestäsi 
haluaisi laitettavan nettiin.
 #2 Luvat
Käyttämääsi kuvaan tarvitset luvan kuvaajalta. Jos et ole aivan varma kenen laittamasi kuva on 
tai sinusta tuntuu, että lupa ei ole kunnossa, älä käytä sitä. Ohjeistus pätee myös musiikkiin ja 
videoihin. Tarvittaessa voit välittää linkkiä eteenpäin, jossa haluamasi kuva/musiikki/video on.
 #3 Käyttäydy
Käyttäydy sosiaalisessa mediassa, kuten missä tahansa julkisessa tilassa. 
ÄLÄ MYÖSKÄÄN HUUDA (käytä isoja merkkejä jatkuvasti). Osa sosiaalisesta mediasta on suljet-
tua, mutta aina kannattaa muistaa, että kerran nettiin kirjoitettu säilyy aina siellä. Kommentteja 
ja päivityksiä on mahdotonta saada enää tekemättömäksi. Tee selväksi muille, milloin puheen-
vuorosi on järjestön virallista viestintää, milloin yksityisajattelua. Harkitse ja kysy työkavereilta, 
kun et ole varma, miten toimia.
#4 Lojaalisuus työnantajaa kohtaan
Työehtosopimuksen määrittelemä lojaliteettivelvoite pätee myös sosiaalisessa mediassa. Sosiaa-
linen media ei ole myöskään oikea paikka luottamuksellisen tiedon jakamiselle.
#5 Myönteisyys
Kirjoita, ja julkaise mieluummin positiivisia asioita nuorisoseuroista tai ainakin rakentavalla 
tavalla. Maltti on useimmiten valttia, ja hermojaan ei kannata menettää. Pyri aina teksteissä 
kohteliaisuuteen ja hyviin tapoihin. Puhu arkikieltä, jätä kapulakieli toimistoon.



NUORISOSEURAT KÄYTTÄVÄT SEURAAVIA KANAVIA YHTEISÖLLISESSÄ MEDIASSA
• Facebook: http://www.facebook.com
• Twitter: http://www.twitter.com 
• Youtube: http://www.youtube.com
• Wikipedia: http://fi.wikipedia.com
• Blogi: http://www.nuorisoseurat.fi/ajankohtaista/blogi2
 

FACEBOOK
Suomen Nuorisoseurat sivut löytyvät osoitteesta: 
http://www.facebook.com/nuorisoseurat
Lisäksi Facebookista löytyy lukuisia muita nuorisoseurojen sivustoja.

TWITTER
Pispalan Sottiisi Twittaa osoitteessa: http://twitter.com/@sottiisi

YOUTUBE
Nuorisoseurojen käyttäjätunnus: suomen nuorisoseurat
 
Kirjautumalla Youtube-tiliin voit lisätä videoita suomen nuorisoseurat-ryhmän 
nimissä. 
 
Videoiden upottaminen Youtubeen
Youtube-videon voi myös upottaa nettisivustolle alla olevan esimerkin mukaisesti

Upota video toiseen sivustoon tai blogiin seuraavasti: 
1. Kirjaudu Youtubiin ja valitse video, jonka haluat upottaa nettisivuille.
2. Napsauta videon alla olevaa Jaa-painiketta.
3. Napsauta Upota-painiketta.
4. Poista videon lopuksi näytettävät videoehdotukset käytöstä. 
    Käytä HTTPS-protokollaa, ja ota yksityisyyssuoja käyttöön.
5. Kopioi laajennetussa ruudussa näkyvä koodi.
6. Liitä koodi blogiisi tai sivustoosi.

Toimi Nuorisoseurat.fi-sivustolla seuraavasti
Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi. Mene alasivulle, jonne haluat upottaa videon. Napsauta 
Muokkaa. Muuta teksti koodiksi napsauttamalla Source ja liitä koodi. Tallenna.



WIKIPEDIA
Wikipedia on internetissä usealla kielellä julkaistava ilmainen vapaan sisällön tietosanakirja, 
joka perustuu wiki-tekniikkaan ja vapaaehtoisten aktiivisuuteen. Wikipediaa kannattaa päivit-
tää aktiivisesti, sillä se on tärkeä osa järjestön ulkoista viestintää ja hyvä tiedonlähde! Suo-
men Nuorisoseurojen tunnuksilla saa tehdä päivityksiä ja luoda uusia sivustoja, jotka liittyvät 
Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan. Nuorisoseuroilla on oma käyttäjätunnus.  Kuka tahansa 
voi luoda oman käyttäjätunnuksen muokatakseen sivustoja. Wikipedian ohjeet löydät täältä: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ohje:Sis%C3%A4llys 

   Muutamia käytäntöjä:
• NEUTRAALIUS: Wikipedia on tietosanakirja – ei markkinointikanava! 
   Tekstin tulee olla neutraalia ja puolueetonta.
• LÄHTEET: Muistathan mainita lähteet.
• MERKITTÄVYYS: Tietosanakirjaan luodaan vain merkittävimmät 
    toiminnot.
• TALLENNUS: Kuka tahansa voi muokata tekstejä, joten tekstit 
    kannattaa tallentaa myös omalle koneelle.

BLOGI
Nuorisoseurat.fi osoitteessa on blogi, jossa kuullaan kuulumisia kentältä. Blogi päivitetään net-
tisivujärjestelmän kautta. Bloggaaksi voi ryhtyä periaatteessa kuka tahansa nuorisoseuralainen. 
Blogikirjoittajalla on käytettävissä blogiohjeistus, jota noudatetaan nuorisoseurajärjestössä.

Blogisivu löytyy osoitteesta: 
http://www.nuorisoseurat.fi/ajankohtaista/blogi2

KUVAGALLERIA
Nuorisoseurojen kuvagalleria sijaitsee osoitteessa: 
http://nuorisoseurat.kuvat.fi/

Salasanan kuvagalleriaan saa pyydettäessä: info@nuorisoseurat.fi. 

Ohjeet kuvagallerian käyttöön löytyy tästä:
Perustoiminnot: http://www.youtube.com/watch?v=CrZrnOUG5TY
Kansiot ja kuvien lähetys: http://www.youtube.com/watch?v=eN7jejCwCo4
Yksityiset kansiot: http://www.youtube.com/watch?v=RhBevCo8sTo

LISÄTIETOJA
Sosiaaliseen mediaan liittyvissä kysymyksissä olethan yhteydessä:
info@nuorisoseurat.fi. 


