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Tämä produktimuotoinen opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Suur-Helsingin seurakuntayh-
teisölle eli Suhelle. Suhe on Helsingin Kalliossa ja Vantaan Tikkurilassa toimiva vuonna 1990 
perustettu ja rekisteröity itsenäinen ja tunnustuskuntiin sitoutumaton uskonnollinen yhdistys. 
 
Opinnäytetyön produkti on Suhen sometiimille laaditut toimintaohjeet. Produkti on syntynyt 
tietoperustassa esitetyn lähdemateriaalin sekä opinnäytetyön kirjoittajan kevään aikana te-
kemän käytännön työn pohjalta. Sometiimin toimintaohjeet sisältävät Suhen some-viestinnän 
tavoitteet, ydinviestin, tyylin, kohderyhmän ja hyväksi havaittuja sisällöllisiä linjanvetoja. 
 
Sometiimi on perustettu tammikuussa 2016. Se vastaa Suhe-seurakunnan some-viestinnän 
suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä. Tiimi toimii täysin vapaaehtoisvoimin, ja sen 
ensimmäinen vetäjä on tämän opinnäytetyön kirjoittaja. 
 
Vapaaehtoistyön luonteeseen kuuluu tekijöiden vaihtuvuus. Sometiimin toimintaohjeet on 
laadittu työkaluksi uusien tiimiläisten perehdyttämiseen. Niiden toivotaan estävän hiljaisen 
tiedon katoaminen tiimin jäsenten vaihtuessa. 
 
Opinnäytetyön tietoperustassa esitellään opinnäytetyön toimeksiantaja sekä etsitään vasta-
uksia siihen, miten uskonnollinen yhteisö voi hyödyntää sosiaalista mediaa ja kuinka vapaa-
ehtoistiimiä johdetaan. Lähdemateriaalista hankitun tiedon ohessa esitetään käytännön työs-
tä kumpuavia havaintoja ja pohdintoja sekä pyritään esittämään keinoja, joilla tietoa voidaan 
soveltaa käytäntöön. 
 
Opinnäytetyön raportti ja produkti on tehty kevään 2016 aikana. Produkti on toimeksiantajan 
palautteen mukaan onnistunut ja tarpeellinen. Sitä käytetään tulevaisuudessa uusien some-
tiimiläisten perehdytyksessä ja mahdollisesti myös pohjana toisenlaiselle ohjeistukselle, joka 
kattaa sometiimin tehtäväalueen lisäksi esimerkiksi Suhen graafiset ohjeistukset. 
 
Suhen some-vaikuttavuus on kasvanut sometiimin perustamisen myötä merkittävästi. Face-
bookissa viikon aikana tavoitettavien ihmisten määrä on noussut alle kolmesta tuhannesta 
parhaimmillaan lähes kahteenkymmeneen tuhanteen. Instagramissa seuraajia oli huhtikuun 
lopussa jo yli tuhat, kun tammikuussa määrä oli noin 800. Myös Twitterissä seuraajamäärä 
on kasvanut suurin piirtein viidelläkymmenellä. 
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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan, miten uskonnollinen yhteisö voi hyödyntää sosiaalis-

ta mediaa ulkoisessa viestinnässään ja kuinka vapaaehtoistiimiä johdetaan. Kyseessä on 

produktityyppinen eli toiminnallinen opinnäytetyö (ks. Haaga-Helia 2015), jonka toimek-

siantaja on Suur-Helsingin seurakuntayhteisö ry, johon viitataan tästä eteenpäin kutsuma-

nimellä Suhe. 

 

Suhe on vuonna 1990 perustettu ja rekisteröity itsenäinen ja tunnustuskuntiin sitoutuma-

ton uskonnollinen yhdistys (Uskonnot Suomessa -hanke 2015). Toimeksianto on toiminta-

ohjeiden laatiminen Suhen sometiimille. Sometiimi on yksi Suhen lukuisista vapaaehtois-

ten muodostamista palvelutiimeistä. Palvelemisella tarkoitetaan tässä yhteydessä seura-

kunnassa tehtävää vapaaehtoistyötä. 

 

Sosiaalisen median käsitteellä on useita erilaisia määritelmiä. Juholinin (2013, 474) mu-

kaan sosiaalinen media tai lyhyemmin some on monelta monelle viestintää ja internetpal-

veluja, joihin käyttäjät voivat itse tuottaa sisältöä. Sosiaalisen median käsitteellä voidaan 

kuvata myös netissä tapahtunutta murrosta, jonka myötä netin käytöstä on tullut sosiaali-

sempaa ja usein käyttäjien toisilleen jakamien sisältöjen ympärille keskittynyttä (Pönkä 

2015, 6). 

 

Tässä opinnäytetyössä sosiaalisen median käsite on rajattu kuvaamaan niitä sosiaalisen 

median palveluita, joita Suhe käyttää ulkoisessa viestinnässään eli Facebookia, Instagra-

mia ja Twitteriä. Facebook on maailman suosituin sosiaalisen median palvelu, jonka toi-

minta perustuu käyttäjien tuottamien tekstien, valokuvien, videoiden ja linkkien jakamiseen 

(Pönkä 2015, 74). Instagram on kuvienjakopalvelu, jossa käyttäjät voivat jakaa kuvien 

lisäksi 3–15 sekunnin pituisia videoita (Seppälä 2014, 63). Twitter on mikroblogipalvelu, 

jossa käyttäjät voivat jakaa maksimissaan 140 merkin pituisia viestejä eli twiittejä sekä 

kuvia, linkkejä ja videoita (Seppälä 2014, 56). 

 

Suhen sometiimi on perustettu tammikuussa 2016, ja sen toimintaa ohjaa tiimivetäjä, joka 

on keväällä 2016 tämän opinnäytetyön kirjoittaja. Idea tiimin perustamisesta syntyi, kun 

kerroin Suhen toiminnanjohtajalle Kirsi Mentulle halukkuudestani käyttää opinnoissa ja 

työelämässä hankkimaani sosiaalisen median osaamista seurakunnan hyväksi. Suhen 

sosiaalisen median kanavien ylläpitoa hoiti aiemmin pääasiassa seurakunnan nuorisopas-

tori Jyri Uurtimo muiden työtehtävien ohessa. 
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Ryhdyimme suunnittelemaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvan ulkoisen viestinnän uu-

distamista 11. tammikuuta, ja Suhen käytössä olevien Facebook-, Instagram- ja Twitter-

tilien ylläpitovastuu siirtyi minulle 22. helmikuuta 2016. Suunnittelutyössä on ollut alusta 

saakka mukana sekä Suhen työntekijöitä että aihepiiristä kiinnostuneita vapaaehtoisia. 

 

Sometiimi on Suhen muiden palvelutiimien tavoin avoin kaikille kiinnostuneille, ja tavoite 

onkin, että tiimi koostuisi eri ikäisistä ja erilaiset taustatiedot omaavista jäsenistä. Tiimiin 

on siis tervetullut yhtä lailla vankan kokemuksen omaava viestintäammattilainen, sosiaali-

sesta mediasta kiinnostunut putkimies kuin kirjoittamisesta ja kuvaamisesta innostunut 

teini-ikäinen. Tiimiläisten moninaisuus ja vapaaehtoistyön luonteeseen kuuluva tekijöiden 

vaihtuvuus luovat tarpeen selkeälle ohjeistukselle. Tämän opinnäytetyön produktin eli Su-

hen sometiimin toimintaohjeiden on tarkoitus vastata siihen tarpeeseen yhdessä suullises-

ti tapahtuvan perehdytyksen kanssa. 

 

Sometiimin toimintaohjeet on ytimekäs tietopaketti ja muistilista tärkeimmistä perusasiois-

ta, kuten some-päivitysten ydinviesteistä, kohderyhmistä ja suunnittelusta. Toimintaohjei-

den tavoite on helpottaa sometiimin työskentelyä, avata tiimin toimintaa siitä kiinnostuneil-

le sekä edistää Suhen sosiaalisen median viestinnän laatua, jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä. 

 

Olen koonnut Suhen sometiimin toimintaohjeet tämän opinnäytetyön luvuissa 2, 3 ja 4 

esiteltävän tietoperustan, aiemmissa opinnoissani ja eri työtehtävissä hankitun tietotaidon 

sekä ennen kaikkea Suhen some-kanavia ylläpitäessä tehtyjen lukuisten hyödyllisten ha-

vaintojen pohjalta. On tärkeää huomioida, että sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä 

muuttuu jatkuvasti. Suhen sometiimin on siksi seurattava sosiaalisen median trendejä 

sekä eri palveluiden käyttötavoissa tapahtuvia muutoksia ja myös päivitettävä toimintaoh-

jeita tarpeen mukaan. 

 

Tämän opinnäytetyön toinen luku sisältää toimeksiantajan tarkemman esittelyn, kolmas 

luku käsittelee sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa ulkoista viestintää seurakunnan missi-

on toteuttamisen työkaluna ja neljäs luku pureutuu vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja 

johtamiseen tiimivetäjän näkökulmasta. Viidennessä luvussa kuvaillaan opinnäytetyöpro-

sessia eli idean matkaa valmiiksi produktiksi, ja viimeisessä luvussa arvioin produktin eli 

sometiimin toimintaohjeiden onnistumista sekä omaa työskentelyäni opinnäytetyöproses-

sin aikana. 
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2 Suhe  

Suur-Helsingin seurakuntayhteisö ry eli Suhe on riippumaton kristillinen yhteisö, joka toi-

mii vapaaehtoisten lahjoitusten avulla (Suhe 2016a). Uskonnollisten yhteisöjen kentällä 

Suhe voidaan määritellä itsenäiseksi ja tunnustuskuntiin sitoutumattomaksi yhteisöksi, 

jonka taustalla vaikuttava perinne on uuskarismaattisuus (Uskonnot Suomessa -hanke 

2015). Suhen perusti vuonna 1990 pastori Rauno Kokkola. Suhen toiminta-alue on pää-

kaupunkiseutu, ja sillä on tällä hetkellä kaksi kampusta: Kallio ja Tikkurila. Seurakunnalla 

on muutamia palkattuja työntekijöitä, mutta vapaaehtoisten merkitys on suuri. Vapaaeh-

toisten muodostamia palvelutiimejä on yhteensä seitsemäntoista, ja niihin kuuluu lähes 

300 tiimiläistä (Mentu 6.2.2016). 

 

Suhen visio (ks. Kuva 1) koostuu neljästä osasta: missio, arvot, strategia ja mittarit. 

 

 
Kuva 1. Suhen visio (Suhe 2015a) 

 

2.1 Missio ja arvot 

Suhen missio on "Lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä, jotta jokainen oppisi tuntemaan Kris-

tuksen". Seurakunnan toimintaa ohjaavat arvot ovat luottamus, avoimuus, uteliaisuus, 

rehellisyys ja ilo. (Suhe 2015a.) Sekä missio että arvot ovat läsnä kaikessa Suhen toimin-

nassa, myös sosiaalisen median kautta tapahtuvassa ulkoisessa viestinnässä ja sometii-

min työskentelyssä. 
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Kaiken tekemisen lähtökohta on Raamatussa esitetyn lähetyskäskyn toteuttaminen. Lähe-

tyskäsky löytyy Matteuksen evankeliumista: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa hei-

tä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen 

teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti" (Matt. 28:19–20). Toiminnan tär-

kein tavoite on siis evankeliumin julistaminen – oli kyseessä sitten saarnojen pitäminen, 

kitaran soittaminen tai kirkkokahvien keittäminen. 

 

2.2 Strategia ja mittarit 

Suhen strategian muodostavat Suhen Sunnuntai eli jumalanpalvelukset, tiimit, pienryhmät 

ja akatemia (Suhe 2015a). Jumalanpalveluksia on Suhen molemmilla kampuksilla. Kalli-

ossa tilaisuuksia on viikoittain kolme ja Tikkurilassa joka toinen viikko yksi. Suhe Kallio 

kokoontuu seurakunnan omissa tiloissa Helsingin Kalliossa ja Suhe Tikkurila Ravintola 

Tulisuudelmassa Vantaalla. 

 

Palvelemisen ja vapaaehtoistyön takana oleva ajatus on, että seurakunta ei rakennu yh-

den ihmisen lahjojen varaan vaan useiden ihmisten uhrausten kautta. "Suhe on perhe, 

jossa riittää erilaisia tehtäviä ja vastuita". Suhella uskotaan, että Kristus ei tullut palvelta-

vaksi vaan palvelemaan, ja siksi palvelemisella on myös hengellisen kasvun ulottuvuus. 

(Suhe 2015a.) Erilaisia tiimejä ovat muun muassa vieraanvaraisuus, kahvila, tulkkaus, 

media, kids ja Suhe Live. Suhe Live on musiikkitiimi, joka esiintyy seurakunnan tilaisuuk-

sissa sekä tekee uutta hengellistä musiikkia esitettäväksi ja julkaistavaksi. Kaikki ovat 

tervetulleita mukaan palvelemaan, mutta jäseniltä vaadittavat taidot ja ominaisuudet vaih-

televat luonnollisesti tiimin tehtävän mukaan. 

 

Pienryhmät ovat nimensä mukaisesti pieniä, noin 5–10 hengen, ryhmiä, jotka kokoontuvat 

viikoittain vapaaehtoisten pienryhmävetäjien johdolla seurakuntalaisten kodeissa ympäri 

pääkaupunkiseutua. Pienryhmissä opiskellaan yhdessä Raamattua ja kristinuskoon liitty-

viä asioita, tutustutaan muihin ryhmän jäseniin sekä jaetaan elämän iloja ja suruja. Pien-

ryhmiä on yhteensä noin 50, ja määrä kasvaa koko ajan (Suhe 2016b). 

 

Akatemia on vielä suunnitteluvaiheessa oleva koulutusmuoto, joka varustaa Raamatun 

tuntemiseen ja henkilökohtaisen palvelutehtävän toteuttamiseen (Suhe 2015a). Pilottito-

teutus käynnistyy todennäköisesti syksyllä 2016. 
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Mittaaminen perustuu haluun tietää, milloin seurakunta on onnistunut eri osa-alueilla. "Il-

man mittauspisteitä olisimme kuin jääkiekkojoukkue ilman havaintoa maalista." Mittauksen 

kohteina ovat esimerkiksi pienryhmiin ja tiimeihin ilmoittautuneiden määrät, pienryhmien ja 

jumalanpalvelusten kävijämäärät sekä seurakunnan taloudellinen tilanne. (Suhe 2015a.) 

 

2.3  Sometiimi osana kokonaisuutta 

Sometiimi on yksi Suhen palvelutiimeistä. Jäseniä sometiimissä on tällä hetkellä kolme, 

mutta uusia jäseniä rekrytoidaan sitä mukaan, kun uusia tiimistä kiinnostuneita henkilöitä 

löydetään. Tiimiläisten rekrytointi tapahtuu pääasiassa Suhen Sunnuntain yhteydessä 

olevassa Loungessa. Se on ikään kuin seurakunnan "infopiste", jossa voi keskustella Su-

hen toiminnasta sekä ilmoittautua pienryhmiin ja palvelutiimeihin. Palvelemisen mahdolli-

suutta tuodaan säännöllisesti esille jumalanpalvelusten juonnoissa, Suhe Uutisissa, so-

messa sekä vapaamuotoisissa keskusteluissa uusien ja vanhojen seurakuntalaisten 

kanssa. 

 

Sometiimi tekee tiivistä yhteistyötä sisällöntuotatotiimin kanssa. Sisällöntuotantotiimi aloitti 

toimintansa vuoden 2015 lopulla ja on tähän mennessä kehittänyt lukuisia video- ja gra-

fiikkatuotantoja sekä luonut Suhelle uudet nettisivut. Sometiimin perustamisen myötä si-

sällöntuotantotiimin aiemmin ajoittaisesta toiminnasta on tullut järjestelmällistä ja viikoit-

taista. (Koskinen 2016.) 

 

Sisällöntuotantotiimi tuottaa sometiimin tarpeisiin valokuvia, videoita ja grafiikkaa. Some-

tiimi ja sisällöntuotantotiimi tekevät yhdessä myös Suhen Sunnuntaissa esitettävät ja Fa-

cebookissa maanantaisin jaettavat Suhe Uutiset. Työnjako tiimien välillä on seuraava: 

– Sometiimi suunnittelee sisällöt ja niiden julkaisuaikataulun, tekee tuotantoa varten oh-
jeistukset, kirjoittaa tekstit ("copyt") sekä julkaisee sisällöt sosiaalisen median palveluissa. 
– Sisällöntuotantotiimi tuottaa kuvat, videot ja grafiikan sometiimin ohjeistuksen pohjalta 
sekä osallistuu suunnittelutyöhön tarpeen mukaan. 
 

Jotta sometiimi pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan mahdollisimman ajankohtaista ja 

tarkoituksenmukaista ulkoista viestintää, on tiimiläisten tärkeää pysyä ajan tasalla Suhen 

tapahtumista. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä Suhen henkilökunnan ja muiden vapaa-

ehtoisten kanssa. Sometiimi ei viesti ainoastaan niin sanotuista erityistapahtumista, vaan 

valtaosa viestinnästä koostuu perustoiminnan markkinoinnista. Sen vuoksi sometiimiläisil-

lä on hyvä olla kattava kokonaiskuva seurakunnan jokapäiväisestä toiminnasta. Aktiivinen 

osallistuminen Suhen tilaisuuksiin ja pienryhmiin sekä tutustuminen eri toimintamuotoihin 

ovat omiaan edistämään aidon ja elämänmakuisen viestinnän syntymistä. 
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3 Sosiaalinen media seurakunnan ulkoisen viestinnän työkaluna 

Uskonnolliset yhteisöt ovat järjestöjen ja harrastusseurojen tapaan osa kansalaisyhteis-

kuntaa. Kansalaisyhteiskunnalla viitataan siihen, että ihmiset liittyvät vapaaehtoisesti yh-

teen edistääkseen tärkeänä pitämiään asioita ja tavoitteita. Kansalaisliikkeet käyttävät 

sosiaalista mediaa yhteydenpitoon, tiedottamiseen, tapahtumien järjestämiseen ja ylipää-

tään toiminnan organisoimiseen. (Seppänen & Väliverronen 2013, 12–13.) 

 

Sosiaalinen media on lisännyt kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia tuottaa erilaisia me-

diasisältöjä ja saattaa ihmiset tietoiseksi niiden olemassaolosta (Seppänen & Väliverronen 

2013, 38–39). Erilaiset toimijat voivat käyttää sosiaalisen median positiivisia mahdolli-

suuksia palvelemaan omia tarkoitusperiään, esimerkiksi uskonnolliset yhteisöt käyttävät 

somea sanomansa julistamisessa (Pönkä 2015, 6). 

 

Sosiaalisen median myötä erilaisilla organisaatioilla, myös seurakunnilla on ensimmäisen 

kerran mahdollisuus toimia julkisuuden kentillä itsellisinä toimijoina ja tuoda esille omia 

näkökulmiaan ilman perinteisen median portinvartijuutta (Juholin 2013, 13). 

 

Kolmannen sektorin organisaatiot viestivät tullakseen huomatuiksi ja arvostetuiksi, saa-

dakseen kannattajia, jäseniä ja rahoitusta sekä ajaakseen arvojaan ja päämääriään (Ju-

holin 2013, 26). Siukonsaari (2002, 30) huomauttaa, ettei viestintä ole itsetarkoitus, vaan 

sen tehtävä on tehdä yhteisö tunnetuksi ja antaa siitä selkeä kuva. Juholinin (2013, 23) 

mukaan organisaatiota ei ole olemassa ilman viestintää, sillä viestintä sisältyy kaikkeen 

toimintaan ja on edellytys yhteisön olemassaololle. 

 

Viestintä on tiedon ja kokemusten vaihdantaa sekä yhteisöllisyyttä. Viestintä-sanan la-

tinankielinen muoto communicare tarkoittaa tehdä yhdessä tai olla yhteydessä jonkun tai 

joidenkin kanssa. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän erottaminen on vaikeaa tai jopa mahdo-

tonta, sillä ne ovat toisiinsa kietoutuneita ja toisiinsa vaikuttavia ilmiöitä. (Juholin 2013, 23; 

44.) Tässä opinnäytetyössä käytetään käsitettä ulkoinen viestintä Suhen sometiimin toi-

minta-alueen selkeyttämiseksi. Sometiimi suunnittelee ja toteuttaa sisältöjä, jotka ovat 

julkisia kaikille internetin käyttäjille – sekä "suhelaisille" että täysin uusille ihmisille. 

 

3.1 Suhen some-viestinnän tavoitteet ja kohderyhmät  

Järjestön, tai Suhen tapauksessa seurakunnan, on tärkeää tietää, miksi se käyttää sosi-

aalista mediaa ja mitä hyötyä sille on sosiaalisesta mediasta. Myös kohderyhmän hahmot-
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taminen on tärkeää, sillä tavoiteltu kohderyhmä määrittää, millaista sosiaalisen median 

toimintakokonaisuutta järjestö tarvitsee. (Seppälä 2014, 23.) 

 

Suhen some-viestinnän uudistaminen aloitettiin 17.1.2016 palaverilla, jossa keskusteltiin 

uudistusta koskevista toiveista ja tavoitteista. Mukana oli minun lisäkseni seurakunnan 

toiminnanjohtaja, pastorit, sisällöntuotantotiimin vetäjä sekä yksi some-viestinnästä kiin-

nostunut vapaaehtoinen. 

 

Palaverissa päätettiin, että tärkein viesti, joka sosiaalisen median sisällöillä halutaan välit-

tää on "tervetuloa". Kaikki julkaisut tähtäävät siihen, että ne herättelisivät lukijoissa ja kat-

selijoissa uteliaisuutta sekä houkuttelisivat ihmisiä tutustumaan Suhe-seurakunnan toimin-

taan. Ydinperustelu sosiaalisen median viestinnän olemassaololle ja kehittämiselle on 

olettamus siitä, että mikäli sosiaalisessa mediassa on oikeat sisällöt oikeaan aikaan, Su-

hen jumalanpalvelusten kävijämäärä voi kasvaa merkittävästi (Uurtimo 17.1.2016). 

 

Suhen käyttämien sosiaalisen median palveluiden, Facebookin, Instagramin ja Twitterin, 

halutaan toimivan ikkunoina seurakuntaan: somessa jaettujen sisältöjen välityksellä voi 

kurkistaa, mitä sisäpuolella tapahtuu. Sen myötä kynnys astua sisään eli tulla sunnuntain 

jumalanpalveluksiin on toivottavasti matalampi. Sosiaalisessa mediassa halutaan jakaa 

informaatiota Suhen toiminnasta ja tapahtumista. Julkaisut eivät kuitenkaan saa olla pelk-

kää informaatiotykistä, vaan niillä halutaan myös herättää tunteita ja saada ihmiset pohti-

maan elämää. Onnistuneena esimerkkinä nostettiin esille syksyllä 2015 avatun Tikkurilan-

kampuksen mainosvideo, joka löytyy osoitteesta 

https://www.youtube.com/watch?v=VKEKop_csn0. 

 

Sosiaalisen median sisällöillä halutaan koskettaa ihmisiä sekä välittää Suhesta lämmin, 

kodinomainen ja elämänmakuinen kuva. Toiveena on, että julkaisuja katseleva henkilö 

kokisi olonsa tervetulleeksi seurakuntaan ja että hänen olisi helppo samaistua videoiden 

ja kuvien henkilöiden tunteisiin, ajatuksiin ja kokemuksiin. Suhen sosiaalisen median sisäl-

löissä ei haluta unohtaa hauskuutta tai ottaa itseään liian vakavasti. Huumori ja ironia ovat 

osa viestintää. 

 

Yksi tärkeä periaate on "luvataan vähemmän" eli vältetään ylisanoja ja jätetään Suhen 

kehuminen muille. Silloin uusi ihminen voisi seurakuntaan tullessaan yllättyä positiivisesti 

ja huomata todellisuuden ylittävän hänen odotuksensa (Lehtonen 17.1.2016). 

 

Suhella on julkiset Facebook-sivut Suhe-seurakunnalle ja Suhen nuorisotyölle Suhe Yout-

hille. Lisäksi eri toimintamuodoilla Suhe Latinolla, Suhe Missionssilla, Suhe Livellä, Suhe 
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Dancella, Suhe Carella ja Suhe Teatterilla on omat sivunsa. Myös Instagramissa on erilli-

set tilit Suhe-seurakunnalle ja Suhe Youthille. Twitterissä Suhe on vain seurakunnan tilillä. 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään pääasiassa Suhe-seurakunnan kautta tapahtuvaan 

viestintään, mutta käytännössä sometiimi tekee julkaisuja ja antaa vinkkejä myös muille 

Suhen some-tileille. 

 

Suhe-seurakunnan ja esimerkiksi Suhe Youthin Facebook-sivuilla ja Instagram-tileillä on 

luonnollisesti eri kohderyhmät. Aloituspalaverissa määriteltiin Suhe-seurakunnan Face-

book-, Instagram- ja Twitter-tilien kohderyhmäksi 20–40-vuotiaat pääkaupunkiseudulla 

asuvat miehet ja naiset. Suhe Youthin tileillä pyritään tavoittamaan 13–23-vuotiaat pää-

kaupunkiseudun nuoret. Kuvat 2 ja 3 esittävät Suhe-seurakunnan ja Suhe Youthin julkis-

ten Facebook-sivujen fanien eli sivuista tykänneiden ikä- ja sukupuolijakaumat. 

 

 
Kuva 2. Suhe-seurakunnan Facebook-sivun fanien ikä- ja sukupuolijakauma (Facebook 

2016) 

 

 
Kuva 3. Suhe Youthin Facebook-sivun fanien ikä- ja sukupuolijakauma (Facebook 2016) 
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Facebookin kävijätietojen (Facebook 2016) mukaan Suhe-seurakunnan Facebook-sivun 

faneista valtaosa, 59 prosenttia on naisia ja ikäryhmistä suurin on 25–34-vuotiaat. Myös 

Suhe Youthin Facebook-sivulla enemmistö faneista, 53 prosenttia on naispuolisia. Suhe 

Youthin faneista 29 prosenttia on 18–24-vuotiaita, 13–17-vuotiaita vain 8 prosenttia (Fa-

cebook 2016). Aloituspalaverissa tulikin esille, että Suhe Youthin some-sisältöjä tulisi ke-

hittää siten, että ne kiinnostaisivat myös kohderyhmän ikähaarukan alkupäässä olevia 

nuoria enemmän. Suurin osa Suhe-seurakunnan ja Suhe Youthin Facebook-sivun faneis-

ta on Helsingistä, Espoosta tai Vantaalta (Facebook 2016). Instagram ja Twitter eivät tar-

joa ylläpitäjälle vastaavia tilastoja kävijöistä. 

 

Helsingin Sanomien Nytin teettämä ja TNS Gallupin joulukuussa toteuttama tutkimus ker-

too, että 15–35-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa suosituimmat sosiaalisen median 

palvelut ovat Facebook, Instagram ja YouTube. Facebookia käyttää kyselyyn vastanneista 

"melkein koko ajan" 14 prosenttia, Instagramia 8 prosenttia ja Twitteriä 3 prosenttia. Vä-

hintään viikoittain Facebookia käyttää 82 prosenttia, Instagramia 42 prosenttia ja Twitteriä 

24 prosenttia. (Helsingin Sanomat 2016.) Tutkimus tukee ajatusta, että Facebook, Insta-

gram ja Twitter ovat edelleen relevantteja palveluita Suhen kohderyhmien tavoittamiseen. 

 

3.2 Vinkkejä onnistuneeseen some-viestintään 

Erilaiset järjestöt käyttävät Facebookia muun muassa avoimeen tiedonjakoon, ajankoh-

taistiedotukseen, vapaaehtoisten rekrytointiin, keskustelun herättelyyn, tapahtumamarkki-

nointiin, tapahtumakuvien julkaisuun sekä palautteen keräämiseen. Instagramissa järjes-

töt markkinoivat toimintaansa kuvien avulla, seuraavat järjestöä koskevia aihetunnisteita, 

aktivoivat jäseniään jakamaan kuvia järjestön toiminnasta ja pyrkivät tavoittamaan uusia 

järjestön toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä. Twitteriä käytetään järjestöä ja sen edustamia 

asioita koskevan tiedon jakamiseen, järjestön edustamista asioista keskustelemiseen se-

kä tapahtumaviestintään ja markkinointiin. (Seppälä 2014, 55; 57; 66.) 

 

Organisaatiolla on sekä oma mediatila että ansaittu mediatila (Juholin 2013, 270). Suhen 

kohdalla oma mediatila pitää sisällään Suhen verkkosivuillaan sekä eri sosiaalisen median 

palveluissa, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa, itse tekemät julkaisut. Juholinin 

(2013, 270) mukaan todellista valuuttaa on kuitenkin ansaittu mediatila, joka muodostuu 

muiden julkaisuista Suheen liittyen, esimerkiksi kuvista, videoista, twiiteistä, jaoista, kom-

menteista ja suositteluista. Myös Gunelius (2011, 24–25) toteaa ansaitun mediatilan ole-

van yksi julkisuuden voimallisimmista muodoista, sillä tutkimukset osoittavat, että ihmiset 

luottavat toisiin ihmisiin, jopa ventovieraisiin, enemmän kuin markkinointiin missään muo-

dossa. 
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Useissa sosiaalisen median palveluissa tiedonvälityksen kanavana toimii käyttäjien muo-

dostama sosiaalinen verkosto. Kun käyttäjä julkaisee uutta sisältöä tai reagoi muiden te-

kemiin julkaisuihin, hänen kaverinsa tai seuraajansa saavat siitä tiedon. Kun julkaisuihin 

reagoi useampia käyttäjiä, tieto julkaisusta leviää nopeasti sadoille tai jopa tuhansille käyt-

täjille. (Pönkä 2015, 140.) 

 

Seurakunnan jäseniä eli "suhelaisia" voi aktivoida jakamaan Suheen liittyviä some-

sisältöjä merkitsemällä aihetunnisteet näkyvästi esille tapahtumissa ja materiaaleissa se-

kä jakamalla sellaisia sisältöjä, jotka kiinnostavat jäseniä ja joita he haluavat jakaa eteen-

päin. "Sosiaalinen media on viestintää ihmiseltä ihmiselle, myös järjestöissä." (Seppälä 

2014, 47.) 

 

Suhe on osa maailmanlaajuisen Hillsong Church -seurakunnan verkostoa, ja sen vuoksi 

Suhella on pääsy muun muassa Hillsongin julkaisemiin ohjemateriaaleihin (Pitkänen 

2016). Hillsong on tunnettu seurakuntapiireissä laadukkaista mediasisällöistään, ja siksi 

myös Suhen sometiimi seuraa aktiivisesti heidän some-viestintäänsä. Hillsong Web & 

Social Media Guideline (Hillsong Church 2016) antaa ohjeita muun muassa julkaisujen 

määrästä, kuvista sekä kielellisistä tyyliseikoista. 

 

Julkaisuja tulisi tehdä säännöllisesti: vähintään pari kertaa viikossa ja yleensä enintään 

kolmesti päivässä. Julkaisujen aikataulutuksessa tulee huomioida, milloin ne tavoittavat 

eniten kohderyhmän henkilöitä ja markkinoivat parhaiten kyseessä olevaa asiaa, esimer-

kiksi jumalanpalvelusta. (Hillsong Church 2016.) 

 

Julkaisujen väliin on hyvä jättää vähintään tunti, jotta päivitykset eivät dominoi seuraajien 

uutisvirtaa ja siten ärsytä ja karkota seuraajia. Liian usein julkaisemisen sijaan kannattaa 

sitoutua käyttäjiin julkaisujen ympärillä. Tämä tapahtuu vastaamalla kommentteihin ja ky-

symyksiin sekä tykkäämällä muiden käyttäjien julkaisuista. (Hillsong Church 2016.) 

 

Laatu on tärkeämpää kuin määrä, ja sosiaalisessa mediassa sisältöjen laatu on suoraan 

yhteydessä niiden tehokkuuteen. Erinomaisen laadukas, kohdeyleisölle relevantti sisältö 

voi ylittää maantieteelliset rajat ja vaikuttaa sekä nyt että tulevina vuosina. (Hillsong 

Church 2016.) 

 

Sosiaalisen median kontekstissa vanha sanonta "kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sa-

naa" on todellisempi kuin koskaan aiemmin, sillä kuvia on helppo jakaa – jopa yli kielirajo-

jen. Kuvien voima voi kuitenkin toimia myös negatiivisesti. Sen vuoksi ennen kuvan julkai-
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sua on tärkeää pohtia seuraavia kysymyksiä: mitä kuvalla halutaan kertoa, mitä kuva itse 

asiassa kertoo, välittäisikö pelkkä kuva toivotun viestin, onko kuvan välittämä viesti kon-

fliktissa kuvatekstin kanssa ja onko kuva riittävän tehokas tavoittaakseen toivotun some-

yleisön. Kuvien yhteydessä tulisi aina olla kuvateksti. (Hillsong Church 2016.) 

 

Gunelius (2011, 19) kehottaa kirjoittamaan sosiaalisessa mediassa omalla äänellä eli 

käyttämään samaa kieltä kuin kohdeyleisön kanssa puhuttaessa – ammattimaisuutta 

unohtamatta. Hänen mukaansa hyvä some-teksti on kohdeyleisön silmissä avointa, rehel-

listä ja luotettavaa eikä sisällä lainkaan kohdeyleisöä hämmentävää jargonia. 

 

Hillsong Churchin (2016) some-opas neuvoo pohtimaan, millaisia reaktioita teksteillä halu-

taan synnyttää. Se auttaa sananvalinnoissa, tekstin pituuden ja sävyn määrittämisessä 

sekä tasapainottelussa informaation ja inspiroinnin välillä. Tekstien pituutta koskevia nyrk-

kisääntöjä ovat, että jokaisen sanan on ansaittava paikkansa ja vähemmän on enemmän. 

Loistavassa some-kirjoittamisessa yhdistyvät printtijournalismin selkeys ja runouden täs-

mällisyys. 

 

Sanoja valittaessa tulisi välttää kristillistä jargonia ja kliseitä sekä pitää mielessä, että jul-

kaisun lukija ei välttämättä koskaan ole käynyt kirkossa tai hänellä voi olla hyvin rajallinen 

määrä tietoa kristinuskosta. Sävyyn liittyvissä valinnoissa auttaa, kun kysyy itseltään, mi-

ten teksti haluttaisiin luettavan. Suhen tavoitteena on kirjoittaa aina ystävällisellä, osallis-

tavalla, informatiivisella, selkeällä ja positiivisella otteella. Sen sijaan niin sanottua "ylikir-

joittamista" eli liikaa kaupallisuutta ja myyntihenkisyyttä tulee välttää. (Hillsong Church 

2016.) 

 

Seppälän (2014, 71) mukaan ihmiset reagoivat herkästi julkaisuihin, jotka tuottavat heille 

merkittävää hyötyä, sisältävät toisia ihmisiä koskevia tarinoita, herättävät tunteita ja ovat 

positiivisia. Myös uutta tietoa sisältävät päivitykset, kuvat ja videot, kysymykset ja keven-

nykset sekä erilaisiin saavutuksiin liittyvät hehkutukset menestyvät somessa. 

 

Ville Kormilainen (2015), yksi Somempi seurakunta -kirjan kirjoittajista, listaa hyvän some-

sisällön olevan huumoria, jaksamista, tunteita, tarinoita, faktaa, fiktiota, ilmiöitä ja tarttu-

mista ilmiöön. Tavoitteellisuus ja vahva agenda eivät ole some-viestinnässä negatiivinen 

asia, mutta ihmiset ovat vastaanottavaisempia, kun he eivät koe, että heistä yritetään jat-

kuvasti hyötyä (Pönkä 2015, 134). 

 

Somempi seurakunta -blogissa rohkaistaan vapaaehtoisia tarjoutumaan some-viestijöiksi 

ja seurakunnan työntekijöitä antamaan vapaaehtoisille mahdollisuus vastuuseen, "so-
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mesakin voi palvella". Blogissa annetaan myös vinkkejä seurakuntien some-viestintään. 

Niiden mukaan some-onnistumiset kannattaa jakaa iloiten ja epäonnistumiset ovat opiksi, 

"moka on lahja". Nimettömän kirjoittajan mukaan hyviä uutisia tai positiivista palautetta ei 

voi jakaa liikaa. Myöskään tykkäämisessä tai toisten seuraamisessa ei tarvitse kitsastella, 

koska "sormenpää ei kulu tykkäyksistä" – tykkäys ja toisten seuraaminen ovat tärkeämpiä 

kuin seuratuksi tuleminen. Blogi kannustaa viestimään avoimesti seurakunnalle tärkeistä 

asioista: "Älä jeesustele somessa, mutta puhu rohkeasti asioista, jotka ovat sinulle ja taus-

tayhteisöllesi a ja o". (Somempi seurakunta 2016.) 

 

Guneliuksen mukaan neljä some-markkinoinnin pilaria ovat lukeminen, luominen, jakami-

nen ja keskusteleminen. Some-markkinointi tapahtuu siis omaa sisältöä luomalla, muiden 

sisältöjä jakamalla sekä verkostoitumalla erilaisissa palveluissa ja ryhmissä. Some-

markkinoinnissa tärkeintä on, mitä sanotaan ja miten se sanotaan. Hyvä sisältö on inhimil-

listä, rehellistä ja siitä paistaa läpi viestijän oma persoonallisuus. Gunelius opastaa pysy-

mään aktiivisena useissa kanavissa. Hänen mukaansa on parempi käyttää myös vähem-

män tehokkaan kanavan päivittämiseen edes viisi minuuttia kuin unohtaa se kokonaan. 

(Gunelius 2011, 16–21; 41–42; 59.) Suhen kohdalla tämä pätee erityisesti Twitteriin, joka 

on Suhen some-tileistä hiljaisin. 

 

3.3 Some-viestinnän suunnitteleminen ja seuraaminen 

Erilaiset toimijat, kuten yritykset, puolueet ja kansalaisjärjestöt, rakentelevat omia media-

strategioitaan, sillä mitä enemmän ne saavat mediassa läpi omia viestejään, sitä parem-

min ne pärjäävät kilpailussa julkisesta huomiosta (Seppänen & Väliverronen 2012, 10). 

Tämä pätee myös sosiaaliseen mediaan. 

 

Viestinnän suunnittelu antaa suunnan ja luo pohjan käytännön viestinnälle. Sen lähtökoh-

tana ovat organisaation perustehtävä, tavoitteet, visio sekä arvot. Osa pitää viestinnän 

suunnittelua turhana, koska näkee viestinnän tilannekohtaisena toimintana, jota ei ehditä 

suunnitella – "Tärkeintä on reagoida tässä ja nyt". Juholin toteaa, että  strategian tehtävä 

on luoda selkäranka päivittäiselle toiminnalle. (Juholin 2013, 86–87.) "Suunnittelusta ei ole 

tarkoitus tehdä byrokraattista prosessia, mutta oleelliset asiat on hyvä määritellä silloin 

tällöin" (Juholin 2013, 95). 

 

Viestinnän suunnittelu jaetaan strategiseen ja operatiiviseen suunnitteluun. Strategisella 

suunnittelulla vastataan kysymyksiin miksi ja miten, eli se sisältää sekä tavoitteet että toi-

minnan keskeiset suuntaviivat. Viestintästrategiaa täytyy päivittää, mikäli organisaation 

toimintastrategiaa päivitetään. Operatiivinen suunnittelu vastaa kysymykseen mitä. Sillä 
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tarkoitetaan erilaisten toimenpiteiden ideointia, ajoitusta ja järjestelyjä sekä niiden seuran-

taa ja luotausta. (Juholin 2013, 88–89; 92–93.) 

 

Strategisen suunnittelun aikaväli on 2–3 vuotta, kun taas operatiivisen suunnittelun koh-

dalla puhutaan viikoista, päivistä tai jopa hetkistä (Juholin 2013, 94). Operatiivisiin suunni-

telmiin kuuluvat muun muassa päivittäisviestinnän linjaukset, toistuvat tehtävät, ohjeet, 

prosessinkuvaukset ja vastuut (Juholin 2013, 95). Tämän opinnäytetyön produkti, Suhen 

sometiimin toimintaohjeet, edustaa pääasiassa operatiivista suunnittelua, mutta pitää si-

sällään ja on vaatinut myös strategista suunnittelua. 

 

Jos järjestön tai muun vastaavan organisaation sosiaalisen median viestintää hoitaa use-

ampi henkilö, on hyvä olla olemassa sosiaalisen median ohjeistus. Niitä voi olla hyvin eri-

laisia, mutta tavoite on sama: mahdollisimman yhtenäinen sosiaalisen median toiminta, 

vaikka tekijöitä on useita. Yksi mahdollinen muoto on sosiaalisen median kanavien ylläpi-

täjille luodut pelisäännöt. (Seppälä 2014, 20.) Perustelu Suhen sometiimin toimintaohjei-

den tekemiselle on nimenomaan pyrkimys varmistaa sosiaalisessa mediassa toteutetta-

van ulkoisen viestinnän yhtenäisyys tiimin jäsenmäärän kasvaessa. 

 

Sosiaalisessa mediassa onnistumista on tärkeää mitata, sillä ilman sisältöjen kehittämistä 

tai onnistumisen analysointia ja mittaamista putoaa nopeasti kehityksen kelkasta (So-

mempi seurakunta 2016; Seppälä 2014, 23). "Some opettaa" eli sosiaalisen median vies-

tintää kehitetään näkyvien tulosten perusteella ja niistä jatkuvasti oppien (Seppälä 2014, 

20; 23). Käytännössä tämä tapahtuu tarkastelemalla, miten ihmiset reagoivat päivityksiin 

ja kuinka laajan yleisön ne saavuttavat. Tehtyjä havaintoja hyödynnetään tulevien päivi-

tysten suunnittelussa: esimerkiksi julkaisuaikataulua muokataan sellaiseksi, että päivityk-

set tehdään silloin, kun ne todennäköisimmin tavoittavat eniten kohderyhmän ihmisiä. 

(Seppälä 2014, 74.) 

 

Sosiaalisen median sisältöjen onnistumisen seuraaminen ja mittaaminen on ollut alkumet-

reiltä saakka erottamaton osa Suhen some-viestinnän kehittämistä. Facebook tarjoaa 

ylläpitäjälle monia hyödyllisiä työkaluja sisältöjen kehittämiseen. Ylläpitäjän on mahdollista 

nähdä (Kuva 4) muun muassa milloin sivusta tykänneet käyttäjät ovat paikalla Faceboo-

kissa, miten monelle henkilölle julkaisu on näytetty (kattavuus) ja miten moni ihminen on 

reagoinut julkaisuun eli klikannut, tykännyt tai kommentoinut sitä (sitoutuminen). Yksi kes-

keinen mittari on myös fanien eli sivusta tykänneiden määrän kehitys. 

 

Facebookin tilastot ovat olleet minulle suurena apuna esimerkiksi julkaisuaikataulun laati-

misessa. Lisäksi olen tehnyt muun muassa seuraavanlaisia havaintoja: julkaisut, joiden 
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yhteydessä on kuva ihmisistä herättävät enemmän reaktioita ja videot tavoittavat monin-

kertaisen määrän ihmisiä kuviin verrattuna. Instagram ja Twitter eivät tarjoa ylläpitäjälle 

vastaavia tilastoja kuin Facebook. Tarkkailen kuitenkin päivittäin myös näiden palveluiden 

seuraajamäärien kehitystä sekä ihmisten reaktioita julkaisuihin, esimerkiksi tykkäyksiä, 

kommentteja ja retweettauksia. 

 

 
Kuva 4. Esimerkki Facebook-sivun ylläpitäjälle näkyvistä kävijätiedoista (Facebook 2016) 

 

Sometiimi työskentelee viikon sykleissä, eli esimerkiksi julkaisukalenteri suunnitellaan 

yhdeksi viikoksi kerrallaan. Tästä johtuen myös onnistumista seurataan nimenomaan viik-

kotasolla. Kerään joka maanantai yksinkertaiseen Excel-taulukkoon (ks. Kuva 5 seuraa-

valla sivulla) keskeisiä lukuja, jotka kertovat edellisen viikon "some-menestyksestä". Jaan 

tiedoston sometiimiläisille, sisällöntuottajille sekä toimeksiantajalle. Pyrin myös aina ana-

lysoimaan ja  selittämään lyhyesti syitä lukujen muutoksiin sekä ehdottamaan, miten sisäl-

töjä voisi kehittää. 
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Kuva 5. Esimerkki Suhen some-lukuja esittävästä Excel-taulukosta 
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4 Sosiaalinen media vapaaehtoistyön muotona 

Vapaaehtoistoiminta tarkoittaa kaikenlaista kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Se voi olla 

joko yhdistysten kautta organisoitua tai vapaamuotoisten ryhmien toimintaa. (Kuuluvainen 

2015, 8.) Noin joka kolmas suomalainen on tehnyt jossain elämänsä vaiheessa vapaaeh-

toistyötä jossain järjestössä liikkeessä tai puolueessa, ja kyselyiden mukaan vielä useam-

pi olisi kiinnostunut vapaaehtoistehtävistä, jos heitä pyydettäisiin mukaan (Karreinen, Ha-

lonen & Tennilä 2010, 5). 

 

Yksi vapaaehtoistoiminnan muoto on vapaaehtoistyö seurakunnissa. Suhella vapaaeh-

toistyötä kutsutaan palvelemiseksi ja vapaaehtoistiimejä palvelutiimeiksi. Sometiimi on siis 

yksi Suhen palvelutiimeistä. Tässä luvussa perehdytään vapaaehtoistoiminnan johtami-

seen liittyviin asioihin, kuten vapaaehtoisten rekrytointiin ja motivointiin. 

 

4.1 Tiimivetäjä vapaaehtoisten johtajana 

Suhen kaikilla palvelutiimeillä on tiimivetäjä tai useampia tiimivetäjiä, ja heidän apunaan 

toimii usein myös vuorovastaavia tiimin palvelutehtävästä riippuen. Olen sometiimin pe-

rustajana myös sen ensimmäinen tiimivetäjä. Tiimivetäjien voidaan katsoa olevan seura-

kunnan johtajia pastoreiden, työntekijöiden ja pienryhmävetäjien rinnalla. 

 

Vapaaehtoistoiminnassa johtaminen on ennen kaikkea ihmisiin vaikuttamista ja inspiroin-

tia. Johtajan tehtäviin kuuluvat toiminnan ja tavoitteiden suunnitteleminen, vapaaehtoisten 

innostaminen ja motivoiminen sekä vapaaehtoistehtävien koordinointi. Johtaja luo vapaa-

ehtoisille mahdollisuudet toimia ja tavoitella yhteisön päämääriä. Yhdistyksen yhteinen 

visio on vapaaehtoistyön johtajalle tärkeä työkalu, sillä ilman vahvaa visiota ja siihen sisäl-

tyviä päämääriä organisaation toiminta ei onnistu. Vision omaksuneet vapaaehtoiset tun-

tevat tekevänsä yhdessä asioita merkityksellisen päämäärän saavuttamiseksi. Se sekä 

innostaa että sitouttaa vapaaehtoisia heidän tehtäviinsä. "Kaiken yhdistyksen toiminnan 

tulisi olla linjassa vision kanssa. Visioon liittyvät myös yhdistyksen muuttumaton perustar-

koitus ja arvot, joiden pohjalta toimitaan." (Kuuluvainen 2015, 9.) 

 

Suhen kaikki palvelutiimit tähtäävät seurakunnan yhteisen mission "Lähellä Jumalaa ja 

lähellä ihmistä, jotta jokainen oppisi tuntemaan Kristuksen" toteuttamiseen. Vapaaehtois-

toimintaa ohjaavat seurakunnan arvot eli luottamus, avoimuus, uteliaisuus, rehellisyys ja 

ilo. Sekä tiimivetäjien että tiimiläisten on tärkeää tuntea Suhen missio ja arvot. 
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Kuuluvainen (2015, 30–31) nostaa esille mielenkiintoisen havainnon siitä, miten suomen 

ja englannin kielet eroavat toisistaan johtaminen-sanan suhteen. Suomen kielessä on yksi 

sana, joka kuvaa sekä ihmisten että asioiden johtamista, kun taas englanniksi johtaminen-

sanan voi kääntää kolmella eri tavalla: management (asioiden johtaminen), leadership 

(ihmisten johtaminen) ja administration (hallinto). 

 

Vapaaehtoistyössä tarvitaan molempia: asioiden ja ihmisten johtamista. Asioiden johtami-

nen on esimerkiksi erilaisten asioiden järjestelyä ja koordinointia tai toiminnan suunnitte-

lua ja mittaamista. Aiemmin esillä olleet innostaminen, sitouttaminen ja yhteisen vision 

luominen ovat luonteeltaan ihmisten johtamista. "Ilman asioiden johtamista yhdistyksen 

toiminnasta tulee turhauttavan kaoottista ja takkuista, ja ilman ihmisten johtamisen osaa-

mista vapaaehtoisten innostus ja sitoutuminen toimintaan hiipuvat" (Kuuluvainen 2015, 

30–31). 

 

Sometiimissä asioiden johtaminen pitää sisällään muun muassa vapaaehtoisten rekrytoin-

tia ja perehdyttämistä, vapaaehtoistyöhön liittyvää viestintää sekä vapaaehtoisten työnku-

vien suunnittelua. Ihmisten johtaminen on puolestaan sometiimin tapauksessa yhteisen 

vision luomista ja sen viestintää, yhteishengen ja yhteisten päätöksentekomahdollisuuksi-

en luomista, luottamuksen rakentamista tiimin kesken, vapaaehtoisten innostamista ja 

kohtaamista sekä mahdollisten konfliktien ratkomista. (Kuuluvainen 2015, 31.) 

 

Vapaaehtoistyön johtajan on hyvä muistaa oma tärkeä roolinsa vapaaehtoistyön mahdol-

listajana ja innostavan ja motivoivan toiminnan luojana, mutta pitää samalla mielessä, 

etteivät vapaaehtoiset lähtökohtaisesti halua olla johdettavana, vaan tehdä töitä itseä kiin-

nostavan asian parissa. Johtaja, tai sometiimin tapauksessa tiimivetäjä, ei ole pelkästään 

tiimiläisten vaan myös itsensä johtaja. Samalla, kun tiimivetäjä on itse johtaja, hän on 

myös johdettava seurakunnan isommassa mittakaavassa. Hyvän johtajan ominaisuuksiin 

kuuluukin kyky antaa tilaa toisten johtajuudelle ja kannustaa muita siihen sekä olla itse 

johdettava silloin, kun se on tarpeellista. Hän ymmärtää itseään, omia motivaatioitaan, 

vahvuusalueitaan ja kehittymistarpeitaan, ja pystyy sitä kautta ymmärtämään muita ja 

kehittämään tarpeellisia ihmissuhdetaitoja. Ilman empatiaa ja kykyä ymmärtää erilaisia 

näkemyksiä hyvä johtaminen on mahdotonta. (Kuuluvainen 2015, 72.) 

 

4.2 Uusien tiimiläisten rekrytointi 

Sometiimi on uusi palvelutiimi, johon rekrytoidaan jatkuvasti uusia tiimiläisiä. Rekrytointiin 

liittyy olennaisesti vapaaehtoistehtävien suunnittelu, ohjeistus, ohjaus ja aikataulutus. Ne 
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tehostavat toimintaa ja madaltavat vapaaehtoisten kynnystä tulla siihen mukaan. Huolelli-

sesta suunnittelusta on siis iloa sekä seurakunnalle että nykyisille ja tuleville tiimiläisille. 

Tehtävien suunnittelussa on muistettava, että ihmisiä on helpompi saada mukaan toimin-

taa, joka on suunniteltu heidän lähtökohdista käsin. (Karreinen ym. 2010, 9.) 

 

Tiimiläisille on hyvä olla tarjolla "erikokoisia" tehtäviä, jotka ottavat huomioon ihmisten 

erilaiset elämäntilanteet ja mahdollisuudet osallistua toimintaan. Uusi tiimiläinen ei välttä-

mättä ole valmis antamaan koko vapaa-aikaansa palvelemiseen, vaikka kokee seurakun-

nassa tehtävän työn tärkeäksi. Tiimin kasvaminen on todennäköisempää, jos tiimissä on 

mahdollista olla mukana myös pienemmällä panoksella. Samalla on olemassa ihmisiä, 

jotka ovat halukkaita käyttämään paljonkin aikaa seurakunnassa palvelemiseen. Myös 

heille olisi hyvä olla riittävästi kiinnostavaa tekemistä, jotta heidän työpanoksensa saatai-

siin mahdollisimman hyvin käyttöön. Tehtäviä suunnitellessa on huomioitava myös se, 

että tiimiläisten osaamistaso voi vaihdella suurestikin. Tiimissä on siis oltava myös vaati-

mustasoltaan erilaisia tehtäviä. (Karreinen ym. 2010, 9–11.) 

 

Suhella on joka jumalanpalveluksen jälkeen Lounge, jossa uudet ja vanhatkin seurakunta-

laiset voivat ilmoittautua palvelemaan ja kysyä lisätietoja eri palvelutiimeistä. Palvelemisen 

mahdollisuus pyritään tuomaan esille jokaisessa tilaisuudessa joko juonnossa tai some-

tiimin ja sisällöntuotantotiimin tuottamissa Suhe Uutisissa. Palvelemista mainostetaan 

säännöllisesti myös sosiaalisessa mediassa. 

 

Tiimivetäjän ei kuitenkaan kannata jäädä odottelemaan, että potentiaaliset tiimiläiset löy-

täisivät tiensä Loungeen, vaan hänen kannattaa jatkuvasti verkostoitua uusien ihmisten 

kanssa ja kertoa potentiaalisille uusille tiimiläisille oman ja myös muiden tiimien toiminnas-

ta. Uusien tiimiläisten vastaanotossa nopeus ja henkilökohtainen kontakti ovat tärkeitä: 

yhteydenotto uuteen kiinnostuneeseen ihmiseen alle viikossa on hyvä tavoite, kahden 

päivän reagointiaika on vielä parempi. (Karreinen ym. 2010, 27–29.) 

 

Suhella tiimivetäjä saa tiedon Loungessa ilmoittautuneesta uudesta ihmisestä sähköpos-

titse, ja uusien tiimiläisten rekrytoinnin etenemistä seurataan Suhen käytössä olevan seu-

rakuntien hallinnointiin tarkoitetun Elvanto-järjestelmän kautta. Ohjeistuksen (Suhe 2015b) 

mukaan uudelle tiimiläiselle tulee soittaa viiden päivän kuluessa. Puhelun aikana tiimivetä-

jä kertoo, kuka hän on, kiittää uutta ihmistä mielenkiinnosta hänen tiimiään kohtaan ja 

sopii, milloin uusi henkilö voisi tulla tutustumaan tiimin toimintaan tai sopii tapaamisen 

hänen kanssaan. 
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Uuden tiimiläisen kanssa on hyvä käydä läpi, mitä häneltä odotetaan ja miten se toteute-

taan sekä miten ja keneltä hänen on mahdollisuus saada neuvoja ja tukea tehtävien suo-

rittamiseen. On suositeltavaa, että uusi vapaaehtoinen pääse myös itse vaikuttamaan 

siihen, millaisia tehtäviä hänelle valitaan ja että hänen ehdotuksiinsa suhtaudutaan myön-

teisesti. Vapaaehtoiselle kannattaa myös kertoa, miten juuri hänen tehtävänsä hyödyttä-

vät kokonaisuutta, ja pohtia yhdessä, mitä vapaaehtoinen voi itse saada tai oppia olemalla 

mukana tiimin työskentelyssä. (Karreinen ym. 2010, 17–18.) 

 

4.3 Tiimiläisten motivointi 

Ihmisillä on erilaisia motiiveja vapaaehtoistyön saralla. Sen ymmärtäminen on tiimin joh-

tamisen näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Tiimiläinen, joka kokee, että tiimissä on tar-

jolla innostavia ja hyödyllisiä tehtäviä on todennäköisesti tyytyväinen ja sitoutunut. (Kar-

reinen ym. 2010, 35.) 

 

Erilaiset motivaatiotekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin vaikuttimiin. Puhutaan siis 

sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta. Sisäisen motivaation ajatellaan olevan näistä kah-

desta voimakkaampi, sillä se liittyy vahvasti arvoihin ja henkilökohtaiseen kasvuun. Sisäi-

siä motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi sitoutuminen, kiinnostus tehtävään, uusien taitojen 

oppimisen synnyttämä innostus sekä halu tehdä merkityksellistä työtä ja olla hyödyksi 

muille. Yhdistystoiminnassa, esimerkiksi seurakunnassa tehtävässä vapaaehtoistyössä, 

motivoituminen perustuu lähes kokonaan sisäisille motivaatiotekijöille. Ulkoisia motivaa-

tiotekijöitä edustaa parhaiten julkisen tunnustuksen ja kannustuksen antaminen, mutta 

myös vapaaehtoistoiminnan kautta saatava työkokemus. (Iivonen 2011, 48; Kuuluvainen 

2015, 45–46.) 

 

Suomalaiset ovat kertoneet, että tärkeimmät syyt tehdä vapaaehtoistyötä ovat halu auttaa 

ja tehdä jotain hyödyllistä. Sukupuolten välisiä eroja vertailtaessa on huomattu, että sosi-

aalisuus, mahdollisuus oppia uutta ja auttaa innostavat enemmän naisia kuin miehiä. 

Nuorten kohdalla korostuu pyrkimys parantaa maailmaa, esimerkiksi ympäristönsuojeluun 

tai ihmisoikeuksiin liittyvän vapaaehtoistyön kautta. (Karreinen ym. 2010, 34.) 

 

Yleisimmät syyt vapaaehtoistyöhön ryhtymiselle liittyvät saamisen ja antamisen ulottuvuu-

teen. Ne voivat myös yhdistyä. Saaminen voi tarkoittaa esimerkiksi vastuutehtäviä, mai-

netta tai työkokemusta. Niin sanotut "maailmanparantajat" ovat kiinnostuneita pelastaman 

maailman vaikka pala kerrallaan. Vapaehtoiselle on tärkeää selittää, miksi työtä tehdään 

ja mihin isompaan kokonaisuuteen tehtävä liittyy. (Karreinen ym. 2010, 36–37.) 
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Tavoitteiden ja jo saavutettujen tulosten kertominen ovat hyviä työkaluja uusien ja vanho-

jen tiimiläisten motivoinnissa. Koko tiimille suunnatun motivoinnin lisäksi tiimivetäjän on 

hyvä huomioida jokainen tiimiläinen myös henkilökohtaisella tasolla. "Juuri sinun taitojasi 

tarvitaan!" (Karreinen ym. 2010, 37.)  

 

Suhen kohdalla tärkeä ulottuvuus on vapaaehtoisten kristillinen vakaumus. Seurakunnas-

sa uskotaan, että jokainen voi omassa arjessaan olla mukana toteuttamassa Raamatussa 

annetun lähetyskäskyn toteutumista. Yksi tapa on seurakunnassa palveleminen. Kristityt 

uskovat, että usko Jeesukseen on tie ikuiseen elämään taivaassa. Se antaa perspektiiviä 

siihen, miksi uskovat ihmiset ovat valmiita käyttämään suuren osan vapaa-ajastaan va-

paaehtoistyöhön. 

 

Olen tehnyt parin kuukauden ajan viikoittain Facebookissa ja Instagramissa julkaistavaa 

#suhetyypit-nimistä henkilöhaastattelusarjaa. Olen sitä tehdessäni kysynyt jokaiselta 

haastateltavalta, miksi he haluavat palvella Suhella. Useissa haastatteluissa on tullut ilmi, 

että haastateltavat uskovat, että Jumalalla on heidän elämälleen suunnitelma ja seura-

kunnassa palveleminen on osa tätä suunnitelmaa. Monet ovat myös kertoneet, että ha-

luavat palvelemisen kautta olla mahdollistamassa sitä, että lukuisat uudet ihmiset saisivat 

kokea samoja asioita, joita he ovat itse saaneet seurakunnassa kokea. 

 

Myös ihmisten henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, millaisia vapaaehtoisteh-

täviä he ovat halukkaita tekemään. Esimerkiksi uusiin ihmisiin tutustuminen ja uusien asi-

oiden oppiminen voi olla jollekin pelote ja toiselle taas nimenomaan kimmoke lähteä mu-

kaan vapaaehtoistyöhön. Uudet tiimiläiset saattavat hyvin olla tiimivetäjälle entuudestaan 

tuntemattomia. Helpoin ja paras tapa selvittää, mitä uusi ihminen haluaa on jättää arvailu 

ja kysyä häneltä sitä suoraan. Sen jälkeen on tärkeää varmistaa, että mielekästä tekemis-

tä on tarjolla mahdollisimman nopeasti (Karreinen ym. 2010, 37; 40; 45.) 

 

Turvallisuushakuiselle ja jatkuvuutta kaipaavalle ihmiselle toiminnan tuttuus ja rutiinien 

luominen ovat tärkeitä. Vapaaehtoistyön vieraus voi olla esteenä toimintaan lähtemiselle, 

mutta vaihtoehtoisesti vapaaehtoistyö voi olla jotain, jonka kautta henkilö saa elämään 

pysyvyyttä ja tukea. Jatkuvuutta arvostavat ihmiset haluavat tehtäviä, jotka ovat heille 

entuudestaan tuttuja esimerkiksi työelämästä, sillä jatkuvuus merkitsee heille turvaa. Tur-

vallisuushakuisille ihmisille tehtävät kannattaa ohjeistaa hyvin, ja heidän uskollinen ja ta-

saisen hyvä työ on tärkeää huomioida säännöllisesti. (Karreinen ym. 2010, 37.) 

 

Kokeilunhaluiset ihmiset näkevät vapaaehtoistyössä mahdollisuuden kokeilla jotain aivan 

uutta tai tehdä tuttuja asioita vapaammin. Heillä on mahdollisesti selvät sävelet sen suh-
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teen, millaisia tehtäviä he etsivät. He kaipaavat uusia kokemuksia sekä haasteita voidak-

seen toteuttaa itseään. Muutoshaluiset arvostavat, jos he saavat olla vapaasti luovia ja 

toteuttaa tehtäviä itsenäisesti. Heidän kohdallaan tiimivetäjän on hyvä antaa vapauksia 

muun muassa toteutustavan suhteen, mutta osoittaa silti selkeästi päämäärät ja laatukri-

teerit. (Karreinen ym. 2010, 38.) 

 

Ihmiset eroavat myös siinä, haluavatko he tehdä vapaaehtoistyötä yksin vai ryhmässä. 

Uusia ystäviä etsiville voi korostaa toiminnan sosiaalisuutta ja samanhenkisyyttä, kun taas 

ihmisille, jotka haluavat ottaa etäisyyttä muihin voi painottaa toiminnan joustavuutta. (Kar-

reinen ym. 2010, 38–39.) 

 

Uusi vapaaehtoinen voi olla kiinnostunut joko pohdinnasta tai toiminnasta, joku molem-

mista. "Pohdiskelijat" nauttivat keskustelusta, analysoinnista ja neuvottelusta. Heille kan-

nattaa tarjota tilaisuuksia keskustella, suunnitella ja visioida. "Toimijat" ovat omalla vah-

vuusalueellaan, kun he saavat organisoida asioita, järjestää tapahtumia tai tehdä jotain 

käsillään. Toimintasuuntautunut ihminen saa tyydytystä näkyvien tulosten aikaansaami-

sesta. Toisaalta toiminta voi myös täyttää elämän tyhjiä lokeroita esimerkiksi eläkeläisen 

tai työttömäksi jääneen elämässä. (Karreinen ym. 2010, 39–40.) 

 

Tiimiläisten motivointiin ja sitouttamiseen liittyy olennaisesti omistajuuden ajatus. Se tulee 

myös Suhella usein esiin, kun puhutaan vastuun ottamisesta ja vastuunkantajista. Omista-

juus tarkoittaa psykologista kokemusta siitä, että jokin toiminta tuntuu omalta. Omistajuut-

ta tunteva vapaaehtoinen sitoutuu toimintaan ja kantaa vastuuta omasta tahdostaan, ei 

pelkästä velvollisuudentunnosta. Omistajuuden tunnetta voidaan vahvistaa antamalla va-

paaehtoisille aktiivisesti vastuuta sekä mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja samalla edis-

tää yhdistyksen tavoitteita. Omistajuuden tunnetta voi arvioida muun muassa sen avulla, 

puhuuko vapaaehtoinen seurakunnasta me-muodossa vai kolmannessa tai toisessa per-

soonassa, eli sanooko hän "me teemme" vai "te teette" tai "he tekevät".  (Kuuluvainen 

2015, 51–52.) 

 

4.4 Luottamus ja yhteishenki 

Luottamuksen rakentaminen on minkä tahansa ryhmän tai tiimin toiminnan perusedellytys, 

sillä ihmiset toimivat parhaiten ympäristössä, joka tuntuu turvalliselta ja jossa tehdään 

yhteistyötä kilpailemisen sijaan. Ilman luottamusta tehtävien jakaminen on haastavaa ja 

tiimissä syntyy helposti konflikteja ja väärinkäsityksiä. Luottamuksen syntyminen vaatii 

aikaa. Tiimivetäjän on järjestettävä tiimin jäsenille tilaisuuksia tutustumiseen ja luottamuk-

sen kasvattamiseen. (Kuuluvainen 2015, 62–63.) 
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Jokaisella tiimin jäsenellä on tärkeä rooli hyvän yhteishengen rakentamisessa. Tiimivetä-

jän on hyvä muistaa, että omalla asenteella on suuri merkitys. Oma innostus tarttuu myös 

muihin, ja yhtä helposti tarttuu valitettavasti myös oma negatiivisuus. Tiimivetäjän on ke-

huttava ja kannustettava sekä koko tiimiä että jokaista tiimiläistä henkilökohtaisesti. Kiin-

nostus tiimiläisten työtä kohtaan viestittää, että hänen työnsä on arvokasta ja merkityksel-

listä. (Karreinen ym. 2010, 45; 52.) 

 

Vapaaehtoiset on tärkeää ottaa mukaan myös toiminnan suunnitteluun, ei pelkästään teh-

tävien suorittamiseen. Tiimiläiset sitoutuvat yhdistyksen toimintaan, arvoihin ja ihmisiin 

paremmin, jos saavat antaa seurakunnan käyttöön aikansa ja työpanoksensa lisäksi myös 

luovuuttaan ja jättää tehtäviin omaa kädenjälkeään. Yhdessä ideoiminen on mittaamatto-

man arvokasta ja voi tuottaa aivan uudenlaisia toiminnan muotoja. (Karreinen ym. 2010, 

53.) 

 

Yksi hyvä tapa kohottaa yhteishenkeä, lisätä tiimiläisten sitoutumista ja rakentaa luotta-

musta on vapaamuotoinen yhteinen aika. Saavutettujen tulosten juhlistaminen ja yhdessä 

vietetty aika kasvattavat tiimiläisten sitoutumisen lisäksi myös heidän valmiuttaan ottaa 

vastaan suurempia tehtäviä. (Karreinen ym. 2010, 53.) 

 

Mikäli joku tiimin jäsen päättää lähteä tiimistä, on tärkeää selvittää lähtemisen syy ja pyy-

tää lähtijältä palautetta. Tiimin on hyvä käydä palaute läpi yhdessä ja pohtia, pitääkö sen 

perusteella ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin. Aina tiimistä lähtemiselle ei kuitenkaan ole mi-

tään sen dramaattisempaa syytä, vaan toimijoiden suuri vaihtuvuus on tyypillistä vapaaeh-

toistoiminnalle. Se luo haasteen hiljaisen tiedon säilymiselle. (Karreinen ym. 2010, 41; 7.) 

Tämän opinnäytetyön produkti, sometiimin toimintaohjeet pyrkivät vastaamaan nimen-

omaan tähän haasteeseen. 
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5 Ideasta produktiksi 

Osallistuin tammikuun 10. päivä vuoden ensimmäiseen Suhen Sunnuntaihin. Olin muutta-

nut vasta muutamaa päivää aiemmin vaihtovuoden jälkeen takaisin Suomeen, ja etsin 

Helsingistä seurakuntaa. Olin alkanut Ruotsissa asuessani käydä aktiivisesti seurakun-

nassa ja osallistua myös vapaaehtoistoimintaan. Suhella olin vieraillut aiemmin muutaman 

kerran. 

 

Ruotsissa olin mukana kahden eri seurakunnan toiminnassa, ensin Jönköpingissä ja sit-

ten Tukholmassa. Olin molemmissa vieraanvaraisuustiimin jäsen. Lisäksi valokuvasin 

silloin tällöin ja tuurasin muutamia kertoja vieraanvaraisuustiimin vetäjää. Syksyllä opiske-

lin kaksi kurssia Hillsong Church Stockholmin Evening Collegessa. Niiden aikana aloin 

pohtia, miten voisin hyödyntää omaa viestinnän alan erityisosaamista seurakunnan hy-

väksi. Kursseilla käytiin usein läpi seurakunnan johtamiseen liittyviä teemoja, ja koin, että 

minulla voisi olla annettavaa tiimivetäjänä. 

 

Suhen nuorisopastori Jyri Uurtimo puhui vuoden ensimmäisessä tilaisuudessa palvelemi-

sesta ja kehotti kaikkia siitä kiinnostuneita ilmoittautumaan tilaisuuden jälkeen. Samalla 

hän heitti ilmoille kysymyksen, olisiko osallistujien joukossa joku, jota kiinnostaisi tehdä 

vapaaehtoistöitä somen parissa. Innostuin heti, ja pohdiskelin asiaa koko tilaisuuden ajan. 

Päätin mennä kertomaan kiinnostuksestani seurakunnan "infopisteeseen" eli Loungeen. 

Siellä tapasin Suhen toiminnanjohtajan Kirsi Mentun, ja sovimme lyhyen keskustelun jäl-

keen tapaamisajan seuraavalle viikolle. 

 

Tapaamiseen osallistui Kirsin ja minun lisäksi Jyri, joka oli hoitanut Suhen some-viestintää 

siihen saakka. Kerroin heille työkokemuksestani ja ajatuksistani Suhen some-viestintään 

liittyen, ja he puolestaan kertoivat toivomuksistaan somen kehittämisen suhteen. Tapaa-

misen päätteeksi sovimme, että minä ryhtyisin tavalla tai toisella uudistamaan Suhen so-

me-viestinnän kokonaisuutta. 

 

Kokoonnuimme vielä saman viikon aikana isommalla porukalla. Silloin mukana oli meidän 

kolmen lisäksi muun muassa sisällöntuotantotiimin vetäjä Matias Koskinen ja seurakun-

nan johtava pastori Markus Lehtonen. Kävimme yhdessä läpi Suhen some-viestinnän 

"suuria linjoja", kuten tavoitteita, kohderyhmiä ja tyyliä. Tuolloin syntyi myös idea sometii-

min perustamisesta, ja minut valittiin sen ensimmäiseksi tiimivetäjäksi. 

 

Aloin heti seuraavana päivänä perehtymään toden teolla Suhen aiempiin some-sisältöihin 

ja kehittämään ideoita. Samalla minulle alkoi kirkastua, että haluaisin tehdä myös opin-
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näytetyöni Suhen some-viestintään liittyen. Pohdiskelin ensin yksin ja myöhemmin opin-

näytetyöohjaajani Raisa Koivusalon kanssa, mikä voisi olla mahdollisimman hyödyllinen 

tapa yhdistää opinnäytetyön tekeminen ja tämä some-projekti. 

 

Tiesin jo sometiimin perustamishetkellä, että joudun luopumaan tiimivetäjän tehtävästä 

ainakin väliaikaisesti toukokuun lopussa, koska muutan silloin kesätöiden perässä takaisin 

Ruotsiin. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki kevään aikana hyväksi tode-

tut toimintatavat ja muu hiljainen tieto on mustana valkoisella eikä karkaa mukanani län-

sinaapuriin. Tuon tarpeen innoittamana syntyi ajatus sometiimin toimintaohjeista, ja pää-

tin, että siitä tulisi opinnäytetyöni produkti. 

 

Toimintaohjeiden laatimisen ja sometiimin käytännön johtamisen tueksi päätin perehtyä 

opinnäytetyöni tietoperustassa kahteen osa-alueeseen: miten Suhen kaltainen seurakunta 

voi hyödyntää sosiaalista mediaa ja miten vapaaehtoistiimiä johdetaan. 

 

5.1 Opinnäytetyön vaiheet 

Alkuperäinen ajatukseni oli kasata toimintaohjeita hiljalleen kevään aikana ja kirjoittaa 

opinnäytetyön raportti vasta kesällä. Opinnäytetyöohjaajani kannusti kuitenkin minua te-

kemään myös raportin jo kevään aikana. Muutaman hetken asiaa pohdittuani päätin haas-

taa itseni ja asettaa tavoitteekseni valmistumisen kesäkuussa 2016 – puoli vuotta ennen 

suunniteltua valmistumisaikaa. 

 

Minulla on ollut kevään aikana suoritettavana useita muita opintojaksoja, joten tiesin, että 

opinnäytetyön työstäminen oli aloitettava välittömästi. Tajusin myös nopeasti, että itse 

some-projekti eli sisältöjen suunnitteleminen, toteuttaminen ja kehittäminen vaatisivat lu-

kuisia tunteja viikossa, toisinaan jopa päivässä. 

 

Some-uudistuksen suunnitteluvaihe kesti noin kuukauden, ja varsinaisen some-kanavien 

ylläpitämisen aloitin helmikuun 22. päivä. Siitä lähtien olen ollut vastuussa lähestulkoon 

kaikesta Suhen Facebook-, Instagram- ja Twitter-liikenteestä. Olen saanut paljon tukea 

sekä Suhen henkilökunnalta että muilta vapaaehtoisilta, ja itse sisällöt on tuotettu yhteis-

työssä sisällöntuotantotiimin kanssa. Erityisen tärkeää minulle on ollut yhteistyö sisällön-

tuotantotiimin vetäjän Matias Koskisen kanssa. Hänellä on arvokasta kokemusta ja osaa-

mista käytännönprosesseista sekä mediasisältöjen tuottamisesta, ja hän on aina ollut 

valmis jakamaan ideoita ja ajatuksia kanssani. 
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Käytännön tekemisen ohella olen hankkinut tietoa perehtymällä lukuisiin sosiaalista medi-

aa ja vapaaehtoistoiminnan johtamista käsitteleviin kirjoihin ja muihin lähteisiin. Niiden 

pohjalta on myös syntynyt tämän opinnäytetyön tietoperusta. Käytännössä tietoperustan 

laatiminen tapahtui siten, että hankin ensin lähdemateriaalin, sitten perehdyin siihen huo-

lellisesti ja kirjoitin samalla itselleni ylös kaiken mahdollisen hyödylliseksi arvioimani infor-

maation. Lopulta minulla oli yhteensä yli 40 sivun verran materiaalia, jotka jaoin kahteen 

pinoon: somemateriaalit ja tiimimateriaalit. 

 

Olin tehnyt jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen kirjoitustyön aloittamista raportille suuntaa 

antavan rakennehahmotelman, jonka mukaisessa järjestyksessä aloitin kirjoittamisen. 

Kirjoitin lukuja yksi kerrallaan yhdistellen sekä lähdemateriaalista saamaani tietoa että 

käytännön työssä tekemiäni havaintoja. Varsinainen kirjoitusprosessi kesti noin puolitoista 

kuukautta. 

 

Olen tehnyt koko ajan samanaikaisesti käytännön töitä Suhen somen parissa. Maaliskuun 

lopussa minulla oli ilo vastaanottaa sometiimiin kaksi uutta jäsentä, ja he aloittivat hommat 

huhtikuun alussa. Sen myötä sometiimi on kasvanut yhden naisen projektista oikeaksi 

tiimiksi. 

 

Opinnäytetyöni produktia eli sometiimin toimintaohjeita olen hahmotellut mielessäni tam-

mikuusta lähtien. Olen kirjannut ajatuksiani alusta saakka myös paperille. Erityisen hyö-

dyllistä niiden työstämisen kannalta oli ensimmäisten tiimiläisten perehdyttäminen. Sain 

sen myötä selkeän käsityksen siitä, mitä kaikkea informaatiota uudet tiimiläiset tarvitsevat. 

Varsinaisen kirjoitustyön tein opinnäytetyön muiden lukujen valmistuttua. 

 

Pyysin toimintaohjeiden ensimmäisestä versiosta kommentteja Suhen nuorisopastori Jyri 

Uurtimolta, toiminnanjohtajalta Kirsi Mentulta ja sisällöntuotantotiimin vetäjältä Matias 

Koskiselta. Esittelen heidän antamaa palautetta seuraavassa luvussa. Kommentit sisälsi-

vät muutamia hyviä tarkennusehdotuksia. Esimerkiksi Matias kehotti minua selventämään 

lukijalle lyhyesti muutamia termejä, kuten sisällöntuotantotiimi ja Lounge. Hyödynsin näitä 

kommentteja toimintaohjeiden lopullisen version editoimisessa. 

 

Sometiimin toimintaohjeet on taitettu Suhen virallisen graafisen ohjeistuksen mukaisesti. 

Taiton teki Suhen työntekijä Juan Gómez, joka on taittanut aiemmin muun muassa koko 

seurakuntaa koskevat toimintaohjeet. 
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6 Pohdinta 

Tässä opinnäytetyöni viimeisessä luvussa arvioin produktini onnistumista, kerron siitä 

saamastani palautteesta ja pohdin omaa työskentelyäni opinnäytetyöprosessin aikana. 

 

Olen itse erittäin tyytyväinen opinnäytetyöni produktiin eli sometiimin toimintaohjeisiin. 

Onnistuin mielestäni kasaamaan niihin tiiviisti kaikki ne ydinasiat, joita uuden sometiimiläi-

sen tai tiimistä kiinnostuneen olisi hyvä tietää. Toimintaohjeet tulevat luonnollisesti ole-

maan vain yksi osa tiimiläisten perehdytystä. Suullinen perehdytys ja ennen kaikkea te-

kemällä oppiminen ovat vähintäänkin yhtä arvokkaita. 

 

Toimintaohjeet perustuvat sekä lähdemateriaalin kautta hankittuun tietoon että ennen 

kaikkea kevään aikana hyväksi todettuihin käytäntöihin. Olemme onnistuneet toimintaoh-

jeiden mukaisella tekemisellä kasvattamaan Suhen some-vaikuttavuutta merkittävästi. 

 

Suhen Facebook-julkaisut tavoittivat ennen uudistusta alle 3 000 henkilöä viikossa. Huhti-

kuun lopussa vastaava luku oli parhaimmillaan lähes 20 000. Myös julkaisuihin sitoutumi-

nen, eli klikkaukset, tykkäykset ja kommentit, on kasvanut viikkotasolla helmikuun puolivä-

lin viidestä sadasta parhaimmillaan yli viiteen tuhanteen. Suhen Facebook-sivulla on yli 

130 uutta tykkääjää. Yhteensä tykkääjiä on jo lähes 1 900. Instagramissa rikottiin tuhan-

nen seuraajan raja 27. huhtikuuta. Muutos tammikuusta on yli 150 seuraajaa. Twitter on 

Suhen some-kanavista hiljaisin, mutta myös siellä olemme saaneet uusia seuraajia noin 

50. Kokonaismäärä on 600. 

 

Olen todella häkeltynyt ja iloinen some-lukujen dramaattisesta kasvusta. Se vahvistaa, 

että olemme uudistaneet viestintää oikeaan suuntaan. Olen myös todella kiitollinen kai-

kesta siitä kannustavasta palautteesta, jota olen saanut Suhen henkilökunnalta, seurakun-

talaisilta ja jopa Suhen ulkopuolisilta ihmisiltä. Mutta vielä kaikkea tätä tärkeämpiä ovat 

olleet ne hetket, jolloin olen saanut kuulla, että uusi ihminen on löytänyt Suhelle somen 

kautta. Se antaa merkityksen kaikille lukuisille vapaaehtoistyöhön käytetyille tunneille. 

 

6.1 Palaute produktista 

Myös varsinaisesta produktista saamani palaute on ollut positiivista ja palkitsevaa. Suhen 

toiminnanjohtaja Kirsi Mentu (2.5.2016) kommentoi toimintaohjeita näin: "Erittäin selkeä ja 

yksityiskohtainen, jolloin uuden tiimiläisen on helppo päästä mukaan tiimiin ja toimia yhtei-

sen linjan mukaisesti. Myöskin jo tiimissä mukana oleva voi helposti ja proaktiivisesti 
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muistuttaa itseään, miten erilaisissa tilanteissa tulee toimia ilman, että tarvitsee ottaa yh-

teyttä keneenkään. Hyvää työtä!". 

 

Suhen somea aiemmin hoitanut nuorisopastori Jyri Uurtimo (26.4.2016) kommentoi ohjei-

ta seuraavasti: 

 

I LOVE YOU ANNIINA!  

"Sometiimi on yksi Suhen lukuisista palvelutiimeistä, jotka kaikki työskentelevät seu-

rakunnan yhteisen mission edistämiseksi. Suhen missio on "Lähellä Jumalaa ja 

lähellä ihmistä, jotta jokainen oppisi tuntemaan Kristuksen". Kaikkien palvelutiimien 

toimintaa ohjaavat seurakunnan arvot: luottamus, avoimuus, uteliaisuus, rehellisyys 

ja ilo.”  

RAKASTAN TÄTÄ TIIVISTYSTÄ!  

"Sometiimissä työskentelyssä on etua hyvästä suomen kielen taidosta, visuaalisesta 

silmästä ja vilkkaasta mielikuvituksesta some-sisältöjen ideoinnin suhteen.”  

YES, JUST NÄIN!  

"Suhen some-sisällöt ovat tietoa, tunnetta ja tarinoita.”  

OOHYES, MITEN IHANAN SELKEE, YKSINKERTAINEN JA TOIMIVA!! 

“...ja sananvalintoja tehdessä on hyvä pitää mielessä, ettei tekstin lukija ole 

välttämättä koskaan käynyt yhdessäkään seurakunnassa.”  

AAAAAH YESSSS!!!! 

Kiitos. Tää on loistava. :) 

 

Jyrin sähköposti kuvaa hyvin sitä kannustuksen ilmapiiriä, jossa olen saanut tätä projektia 

tehdä. 

 

Sisällöntuotatotiimin vetäjä Matias Koskinen on laatinut vastaavia ohjeistuksia omalle tii-

milleen. Sain häneltä hyödyllisiä kommentteja, joiden pohjalta muokkasin toimintaohjeiden 

lopullisen version. Matias neuvoi minua muun muassa avaamaan muutamia ulkopuoliselle 

lukijalle mahdollisesti vieraita käsitteitä, havainnollistamaan grafiikan käyttöä koskevaa 

ohjetta esimerkkikuvalla sekä jättämään pois joitain tarpeettomia kuvia, sanoja ja lauseita. 

Erityistä kiitosta hän antoi tiimin tarkoitusta ja tavoitteita käsittelevistä osioista sekä esi-

merkkikuvista. (Koskinen 27.4.2016.) 

 

6.2 Oman työskentelyn arviointi 

Oppimiskokemuksena opinnäytetyön tekeminen on ollut samanaikaisesti haastava ja an-

toisa. Kuten edellisessä luvussa kerroin, en ollut varautunut kirjoittamaan opinnäytetyötä 

vielä tänä keväänä. Alussa epäilin vahvasti, kykenisinkö suoriutumaan siitä kaikkien mui-

den tehtävien ohessa. Nyt olen kuitenkin todella tyytyväinen ratkaisuuni ja kiitollinen siitä, 



 

 

28 

että opinnäytetyöohjaajani kannusti minua siihen. Lähdemateriaaliin perehtyminen ja tie-

toperustan kokoaminen tukivat merkittävästi käytännön tekemistä, ja minua motivoi paljon 

se, että pääsin heti soveltamaan oppimaani tietoa. 

 

Suhtauduin opinnäytetyön tekemiseen alussa ehkä hieman turhankin vakavasti. Toisaalta 

se sai minut tekemään pohjatyöt erittäin perusteellisesti, minkä seurauksena itse kirjoitus-

prosessi oli suhteellisen kivuton. Voin rehellisesti sanoa jopa nauttineeni lähdemateriaalin 

pureskelusta ja erityisesti raportin kirjoittamisesta. Olen monesti kiittänyt itseäni siitä, että 

ryhdyin hommiin heti helmikuussa, enkä jättänyt asioita viime tippaan. Aikataulun väljyys 

mahdollisti sen, että sain välillä jättää työn lepäämään useiksi päiviksi ja sitten palata sen 

ääreen virkein ajatuksin – ja silti onnistuin palauttamaan raportin jopa hieman etuajassa. 

 

Loppujen lopuksi myöskään opinnäytetyöstä murehtiminen ei mennyt hukkaan, sillä stres-

sinhallintaa oppii mielestäni parhaiten silloin, kun se on koetuksella. Olen oppinut tämän 

opinnäytetyöprosessin aikana paljon itseni johtamisesta. Osaan nyt aikatauluttaa työsken-

telyäni fiksummin ja antaa itselleni myös aikaa levätä. Eikä se ole vaikuttanut positiivisesti 

pelkästään omaan hyvinvointiini, vaan myös työtehooni ja työni tuloksiin. 

 

Varsinaisia johtopäätöksiä tai jatkotutkimuskohteita on tällaisen opinnäytetyön kohdalla 

hieman haastavaa määrittää. Olemme suunnitelleet seurakunnan viestinnän parissa toi-

mivien suhelaisten kanssa, että tekisimme sometiimin ja sisällöntuotantotiimin toimintaoh-

jeiden sekä Suhen graafisen ohjeistuksen pohjalta oppaan, jossa yhdistyvät tärkeimmät 

asiat kaikista kolmesta. Sometiimin omilla toimintaohjeilla on kuitenkin tulevaisuudessakin 

tärkeä rooli juuri sometiimin perehdyttämisessä. 

 

Vaikka sometiimin toimintaohjeet on laadittu vastaamaan nimenomaan yhden tietyn seu-

rakunnan tarpeisiin, uskon, että ne voivat toimia esimerkkinä ja inspiraationa myös mui-

den uskonnollisten ja ei-uskonnollisten yhteisöjen some-viestijöille. 
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Liitteet 

Liite 1. Sometiimin toimintaohjeet 

SOMETIIMI

Sometiimi on yksi Suhen seitsemästätoista palvelutiimistä, jotka kaikki työskentelevät seurakunnan 
yhteisen mission edistämiseksi. Suhen missio on ”Lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä, jotta jokainen 
oppisi tuntemaan Kristuksen”. Kaikkien palvelutiimien toimintaa ohjaavat seurakunnan arvot: 
luottamus, avoimuus, uteliaisuus, rehellisyys ja ilo.

Sometiimi tekee tiivistä yhteistyötä seurakunnan johtajien ja muiden palvelutiimien, erityisesti 
sisällöntuotantotiimin kanssa. Sisällöntuotantotiimi tuottaa Suhen viestinnän tarpeisiin erilaista 
\RQWMM�ͼ�RbW\RaYWYbW�]RccWbWedc͜�YdeWM͜�eWQR^WcM�XM�UaMŬWYYMM͙

Sometiimin toimintaa ohjaa tiimivetäjä. Tiimiin ovat tervetulleita tutustumaan kaikki some-
viestinnästä ja -markkinoinnista kiinnostuneet taustatiedoista ja -taidoista tai aiemmasta 
kokemuksesta riippumatta. Sometiimissä työskentelyssä on etua hyvästä suomen kielen taidosta, 
visuaalisesta silmästä ja vilkkaasta mielikuvituksesta some-sisältöjen ideoinnin suhteen. Tiimissä 
riittää kuitenkin erilaisia tehtäviä, joten monenlaisille tekijöille on tarvetta.

Yksi palvelemisen mahdollisuuksista on uuden oppiminen – kaikkea ei siis tarvitse osata heti. 
Sometiimiistä kiinnostuneet voivat joko ilmoittautua Loungessa tai ottaa suoraan yhteyttä 
tiimivetäjään. Lounge on Suhen Sunnuntai -tilaisuuksissa palveleva ”infopiste”.
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Uskomme, että hyvä some-viestintä voi mahdollistaa sen, että yhä useammat ihmiset löytävät tiensä 
seurakunnan tilaisuuksiin ja saavat sitä kautta tutustua Jumalaan sekä löytää oman paikkansa 
seurakuntaperheessä.

Suhella on tällä hetkellä aktiiviset tilit Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Suhe-seurakunnan 
päätilien lisäksi muun muassa Suhe Youthilla, Suhe Latinolla ja Suhe Livellä on omat tilinsä. 
Sometiimi vastaa ennen kaikkea päätileistä, mutta avustaa myös muiden tilien ylläpidossa. Suhen 
löytää Facebookista käyttäjänimellä SUHE ja Instagramista ja Twitteristä nimellä suheseurakunta. 
Tulevaisuudessa on mahdollista, että Suhe aktivoituu myös muissa some-palveluissa, kuten 
YouTubessa.

Suhen päätilien some-sisältöjen kohderyhmä on 20–40-vuotiaat pääkaupunkiseudulla asuvat 
miehet ja naiset. Muilla Suhen tileillä on luonnollisesti hieman eri kohderyhmät, esimerkiksi Suhe 
Youthin kanavat pyrkivät tavoittamaan 13–23-vuotiaat.

Suhen some-sisältöjä tehdessä on hyvä muistaa niiden tavoite, eli että uudet ihmiset löytäisivät 
seurakuntaan. Samalla haluamme kuitenkin myös sitouttaa jo toiminnassa mukana olevia ihmisiä 
– sekä satunnaisia kävijöitä että aktiiveja.

MIKSI SOMETIIMI ON OLEMASSA?

MISSÄ JA KENELLE SUHE VIESTII SOMESSA?

2

Suhen some-sisällöt ovat tietoa, tunnetta ja tarinoita. Niiden kautta halutaan välittää informaatiota 
esimerkiksi Suhen Sunnuntaista eli jumalanpalveluksista ja muista tapahtumista sekä eri 
toimintamuodoista, kuten pienryhmistä. Samalla halutaan herättää tunteita ja ennen kaikkea 
madaltaa kynnystä tulla vierailemaan seurakuntaan. Varsinaisen markkinoinnin lisäksi some-
sisällöillä halutaan herätellä ihmisiä pohtimaan elämää ja hengellisiä asioita.

MITÄ SUHE VIESTII SOMESSA?

EA?6F;;?;�H2EF22�EG:6@�EA?6ͻE;E�>FÞ<6@�
SUUNNITTELEMISESTA, JULKAISEMISESTA JA 

=6:;FF�?;E6EF�͙�EA?6ͻE;E�>FÞ<6@�:2>GF22@�
TOIMIVAN IKÄÄN KUIN IKKUNANA SEURAKUNNAN 

TOIMINTAAN. YDINVIESTI ON ”TERVETULOA”.
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3

Toistuvat sisällöt toistuvat nimensä mukaisesti 
säännöllisesti, yleensä viikoittain. Tällaisia ovat 
esimerkiksi Suhe Uutiset, podcast-mainokset 
ja tilaisuusinfot. On myös olemassa sarjoja, 
joita julkaistaan viikoittain joko määräaikaisesti 
tai toistaiseksi. Niitä ovat keväällä 2016 
olleet #suhentyypit-henkilöhaastattelusarja 
ja #viikonsana-sarja, jossa jaetaan viikon 
teemaan liittyviä Raamatun jakeita.

Satunnaiset sisällöt voivat olla esimerkiksi 
tapahtumien ja toimintamuotojen mainoksia 
tai vaikkapa johonkin juhlapyhään liittyviä 
tervehdyksiä. Sekä satunnaisia että toistuvia 
sisältöjä ideoidaan ja kehitetään jatkuvasti, 
joten toistuvatkaan sisällöt eivät ole ikuisesti 
muuttumattomia.

EG:6@�EA?6E;E�>>ÞF�
VOIDAAN JAKAA TOISTUVIIN 

JA SATUNNAISIIN 
E;E�>FÞ;:;@
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4

Suhen some-päivitykset sisältävät lähes poikkeuksetta kuvan tai videon. Kuvissa halutaan esittää 
paljon erilaisia ihmisiä ja tunteita, esimerkiksi iloa, naurua, liikutusta ja rakkautta. Olemme todenneet, 
että kuvat, joissa on ihmisiä herättävät eniten reaktioita. Kuvissa samoin kuin teksteissä saa myös 
hassutella, huumori on tärkeä osa viestintää.

Suhen some-tekstien, -kuvien ja -videoiden sävyn tulisi aina olla lämmin ja sellainen, että niiden 
lukija tai katsoja kokisi olonsa tervetulleeksi seurakuntaan. Hänen halutaan voivan samaistua 
kuvien henkilöihin ja heidän tunteisiinsa. Ihmiselle halutaan viestiä, että hän voi halutessaan tulla 
osaksi rakastavaa seurakuntaperhettä, jossa välitetään aidosti toisista ja jaetaan sekä ilot että 
surut.

Kuvien ja videoiden yhteydessä on aina oltava kuvateksti. Tekstimuotoinen informaatio, kuten 
kellonajat ja osoitteet, pyritään esittämään pääsääntöisesti kuvateksissä – ei kuvan päällä. Tähän 
sääntöön on kuitenkin joitain poikkeuksia, kuten lauantaisin julkaistavat tilaisuusinfot, joiden 
tarkoituksena on kertoa mahdollisimman nopeasti ja helposti tilaisuuksien kellonajat ja paikat.

MITEN SUHE VIESTII SOMESSA?
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Sometiimi toimii tiiviissä yhteistyössä sisällöntuotantotiimin kanssa. Työnjako tiimien välillä on 
some-viestinnän osalta seuraava:

suunnittelee sisällöt ja niiden julkaisuaikataulun.
tekee tuotantoa varten to do -listan ja muut ohjeistukset.
YWaX^WccMM�cRYbcWc�͈ͪP^_hc͉ͪ͜�RbW\RaYWYbW�UaMŬWY^WVW]�XM�YdeMcRYbcRWVW]͙
julkaisee sisällöt.

cd^ccMM�YdeWM͜�eWQR^WcM�XM�UaMŬWYYMM�b^\RcWW\W]�cd^cM]c^_hh]cƠXR]�XM�^VXRWQR]�_^VXMZcM͙
osallistuu sisältöjen ideointiin ja suunnitteluun tarvittaessa.

Suhen some-tekstien kieli on täsmällistä, sujuvasti luettavaa ja kieliopillisesti virheetöntä. 
Puhekielisiä ilmauksia voi käyttää harkiten, esimerkiski ”sä oot tervetullut”. Some-tekstien 
pituudessa nyrkkisääntö on, että vähemmän on enemmän. Some-tekstit kohdistetaan ”meiltä 
sinulle” eli Suhesta puhutaan pääasiassa me-muodossa ja vastaanottajaa puhutellaan sinä-
muodossa, esimerkiksi ”vastaamme mielellämme kysymyksiisi palvelutiimeihin liittyen”.

Tekstejä kirjoittaessa voi miettiä muun muassa seuraavia kysymyksiä: kenelle tekstiä kirjoitetaan 
ja millaisella sävyllä teksti halutaan luettavan. Termien käytössä on oltava johdonmukainen, ja 
sananvalintoja tehdessä on hyvä pitää mielessä, ettei tekstin lukija ole välttämättä koskaan käynyt 
yhdessäkään seurakunnassa. Niin sanottua kristillistä jargonia pitää siis välttää.

Kuvien ja videoiden tarkemmasta sisällöstä ja laadusta vastaa sisällöntuotantotiimi, ja ne 
toimitetaan sometiimille valmiiksi käsiteltyinä. Sometiimi antaa kuitenkin sisällöntuotantotiimille 
tuotantopyyntöjen yhteydessä ohjeistuksia siitä, millaisia toiveita sillä on kuvien suhteen.

Sisältöjen laatu on tärkeämpi kuin niiden määrä, mutta säännöllisyys ja julkaisun oikea ajoittaminen 
lisäävät huomattavasti tavoitettujen ihmisten määrää. Sometiimi pyrkii jakamaan viikon sisällöt 
siten, että jokaiselle päivälle olisi jotakin. Sunnuntaisin päivityksiä tulee usempia, mutta silloinkin 
määrän on oltava maksimissaan kolme per kanava. Sisältöjen julkaisemisen tulee tapahtua silloin, 
kun ne tavoittavat potentiaalisesti eniten ihmisiä. Parhaat julkaisukellonajat selviävät esimerkiksi 
Facebookin kävijätilastoja tutkimalla.

MITKÄ OVAT SOMETIIMIN TEHTÄVÄT?

SOMETIIMI

E;E�>>Þ@FGAF2@FAF;;?;
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Sometiimiläiset voivat halutessaan osallistua myös kuvien ja videoiden tuottamiseen. Tästä on 
kuitenkin muistettava informoida sisällöntuotantotiimiä, joka vastaa kuvien ja videoiden laadusta 
sekä kuva-arkiston ylläpitämisestä.

Sometiimi työskentelee toimituksen tavoin, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki ideoivat, suunnittelevat 
ja tuottavat sisältöjä yhdessä. Tiimivetäjä toimii ”päätoimittajana” eli auttaa tekstien editoinnissa ja 
oikolukee päivitykset ennen niiden julkaisemista. Syynä tähän on pyrkimys sisältöjen yhtenäisyyteen 
ja kielen virheettömyyteen. Tiimin kasvaessa ja tiimiläisten kokemuksen karttuessa on mahdollista, 
että myös editointi- ja oikolukuvastuita jaetaan useamman tiimiläisen kesken.

suunniteltujen päivitysten tekeminen ja julkaiseminen
tulevien päivitysten ideointi
omien julkaisujen reaktioiden seuraaminen, esimerkiksi kommentteihin vastaaminen
muiden tekemiin Suheen liittyviin julkaisuihin reagointi, vähintään tykkääminen
muiden seurakuntien ja vastaavien tahojen päivitysten seuraaminen ja niihin reagointi
viesteihin vastaaminen tai ohjaaminen oikealle henkilölle
viikkosuunnitelman eli viikkokohtaisen julkaisukalenterin laatiminen
sisällöntuottajien to do -listan tekeminen ja ohjeiden kirjoittaminen
#suhentyypit-sarjan haastattelu- ja kuvausajan sopiminen ja haastattelun tekeminen
#viikonsana-sarjan Raamatun paikan valitseminen
Suhe Uutisten presentterin hankkiminen
Suhe Uutisten aiheiden kasaaminen ja käsikirjoituksen tekeminen
sisältöjen onnistumisen mittaaminen ja raportoiminen

SOMETIIMIN TEHTÄVÄLISTA:

6

Sometiimin keskinäisen kommunikoinnin tärkein työkalu on Basecamp-projektinhallintaohjelma. 
Basecampiin ladataan viikoittaiset suunnitelmat, to do -listat ja ohjeet sekä editointia vaativat 
ja valmiit tekstit. Basecampissa on mahdollista lähettää myös yksityisviestejä (pingejä) ja käydä 
eM_MM\d^c^WbcM� YRbYdbcRZdM� PM\_ŬaRbc^W\W]]^]� YMdccM͙� KVcRhQR]_Wc^� bWbĤZZƠ]cd^cM]c^cWW\WW]�
kanssa tapahtuu niin ikään Basecampissa.

E^\RcWW\W� Y^Y^^]cdd�YRaaM]� cMW�_MaW� YddYMdQRbbM�YRbYdbcRZR\MM]�ŬWZWYbWbcĤ͜� WQR^W\MM]� cdZReWM�
julkaisuja sekä ihan vain viettämään rennosti aikaa yhdessä. Tiimissä työskentely on pääasiassa 
hyvin itsenäistä, joten on tärkeää, että sen jäsenet pääsevät tapaamaan toisiaan, tutustumaan ja 
jakamaan ajatuksia säännöllisesti myös ihan kasvokkain.

MITEN SOMETIIMI KOMMUNIKOI KESKENÄÄN?
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