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Järjestöillä on vapaaehtoisia somelähettiläitä. He vievät omissa sosiaalisen median 
kanavissaan eteenpäin järjestön teemoja. Somelähettiläät voivat esimerkiksi osallistua 
sosiaalisen median keskusteluihin, pitää blogia, jakaa järjestön materiaalia eteenpäin tai 
tuottaa sisältöä järjestön somekanaviin. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda malli vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointiin. 
Tätä varten selvitettiin miten somelähettiläänä voi toimia, millaisia tapoja on koordinoida 
vapaaehtoisia somelähettiläitä ja miten vapaaehtoisia somelähettiläitä tulisi koordinoida. 
Somelähettiläiden koordinointimalli konkretisoitui Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin -
oppaaseen. 
 
Opinnäytetyön tietoperusta muodostui järjestötyön muutoksesta, viestinnän muutoksesta, 
kuten sosiaalisesta mediasta, digitaalisuudesta ja työntekijälähettilyydestä, sekä 
vapaaehtoistyöstä ja verkkovapaaehtoisuudesta.  
 
Vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointimalli kehitettiin soveltaen toimintatutkimuksen 
elementtejä. Koordinointimallia kehitettiin yhdessä kehittäjäryhmän kanssa. Kehittäminen 
tapahtui kahdessa syklissä ensimmäisen ja toisen koordinointimallin kehittämisen kautta. 
Toimintatutkimuksen elementtejä hyödyntäen saatiin aikaan käytännönläheinen lopputulos ja 
prosessin aikana päästiin tutkimaan aihetta useammasta näkökulmasta.  
 
Opinnäytetyön kehittämisprosessissa selvisi, että vapaaehtoisena somelähettiläänä voi toimia 
monin tavoin. Yhdistävänä tekijänä somelähettiläillä on toimia omissa somekanavissaan ja 
viedä eteenpäin järjestön teemoja omalla äänellään. Tyypillisesti somelähettiläitä 
koordinoidaan etänä Facebook-ryhmän kautta, lisäksi on kerran vuodessa tapaamiset. 
Koordinointiin kuuluu toiminnan luominen, tavoitteiden määrittely, rekrytointi, käytännön 
koordinointi, vapauden ja tuen antaminen, sitouttaminen sekä kannustaminen ja kiittäminen. 
Somelähettiläitä tulee koordinoida luottaen ja antaa heille vapautta toimia, mutta samaan 
aikaan kannattaa syöttää ideoita ja olla tukena, saatavilla ja näkyvillä.  
 
Opinnäytetyön tekeminen soveltaen toimintatutkimuksen menetelmiä toimi somelähettiläiden 
koordinointimallin kehittämisessä. Kehittäjäryhmälle tehdyn loppukyselyn perusteella näyttää 
siltä, että keskustelu, ymmärrys ja osaaminen on somelähettiläs-toiminnassa kasvanut. 
Vaikka tässä kehittämistyössä on keskitytty vapaaehtoiseen somelähettiläs-toimintaan, pitää 
muistaa, että verkkovapaaehtoisuus ei sovi kaikille vapaaehtoisille. Järjestöillä tulee olla 
monipuolisesti erilaisia vapaaehtoistehtäviä tarjolla ja somelähettiläs voi olla vain yksi 
tehtävä monien joukossa. 
 
Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin somelähettiläs-toimintaa ja sen 
koordinointia. Olisi tärkeää tutkia monipuolisesti suomalaista verkkovapaaehtoistoimintaa.  
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Laurea University of Applied Sciences 
Customer-Oriented Development of Social Service 
Practices 
Master of Social Services 

Abstract 
 

 

Anu Sauliala  

Coordination of voluntary online ambassadors in non-profit organizations 

Year 2019 Pages 61 

 
Organizations have voluntary social media ambassadors. In their own social media channels, 
ambassadors bring forth the themes of the organization. Ambassadors can for excample take 
part in discussions of a social network, write a blog or share materials of the organization.  
 
The goal of this thesis was to create a model for voluntary online ambassadors. The study 
found out how to act as an online ambassador, what methods exists to coordinate online 
ambassadors and how voluntary online ambassadors should be coordinated. The model for 
coordination was wrapped up to ”Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin” (How to 
coordinate online ambassadors), a Finnish guidebook on coordinating ambassadors. 
  
The knowledgebase of this thesis was in the change of non-profit and non-governmental 
organizational work and communications, including social media, digitalization and 
professional ambassadorhood, as well as voluntary work and online volunteering. 
  
Further development of the Voluntary online ambassador coordination model was done with 
applications of elements of action research model. Development was made in two cycles by 
first and second coordination model development round. By leveraging the action research 
elements during the process, it was possible to examine the subject from different angles. 
  
During the thesis project, it was discovered that one can act as a voluntary online 
ambassador in various ways. The connecting factor to all online ambassadors was their ability 
to work on their own social media channels and take forward the themes of their 
organizations with their own voice. Typically, online ambassadors are coordinated with a 
Facebook group, as well as a live meeting once a year. Coordination includes the kickstarts, 
setting up goals, recruitment, every day coordination, providing freedom and support, 
enhancing ambassador commitment, and also encouraging and thanking of the ambassadors. 
Online ambassadors must be coordinated with trust and vast freedom in actions but also at 
the same time, it is beneficial to provide ideas and support, presence and visibility. 
  
The implementation of this thesis by action research methods worked with the development 
of online ambassador coordination model. According to the end questionnaire done with 
development team, it appears that discussion, understanding and skills have improved in 
ambassador activities. 
  
Although this thesis focuses on voluntary online ambassadorhood, we must bear in mind that 
being an online ambassador is not a fit for all volunteers. Organization must have a good 
variety of positions for volunteers and being an online ambassador is just one of these 
positions. 
  
In the future it would be interesting to do further research in voluntary online 
ambassadorhood and coordination of it. 

 Keywords: online volunteer, online volunteerhood, voluntary work, organizations, NGO 
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1 Johdanto 

Maailma muuttuu koko ajan ja se vaikuttaa järjestöjen vapaaehtoistoimintaan. Suomessa 

järjestöjä on paljon (Soste 2019) ja vapaaehtoiset ovat näiden kivijalka (Laasanen 2011, 7). 

Digitalisaatio vaikuttaa nyt ja tulevaisuuden järjestötyöhön. Siihen miten saadaan ihmisiä 

mukaan ja toimimaan vapaaehtoisena myös verkossa, etenkin kun ihmisten sitoutuminen 

järjestöihin on murroksessa. Tulevaisuuden järjestöjä ovat ne, jotka onnistuvat ihmisten 

toimeliaisuuden kanavoinnissa. Järjestöillä kannattaa olla tarjolla erilaisia rooleja osallistua 

järjestöjen toimintaan. (Halava, Panzar & Lukin 2018, 6-13.) Viestinnän muuttuessa 

sosiaalisen median käyttö on arkipäiväistynyt. Työntekijälähettiläät, jotka vievät työhönsä 

liittyviä asioita eteenpäin omissa somekanavissaan tai tuottavat sisältöä työnantajan 

somekanaviin ovat vakiinnuttaneet asemansa työmaailmassa (Smarp 2015). 

Verkkovapaaehtoisuus on nouseva trendi järjestömaailmassa. Ihmiset haluavat toimia 

verkkoympäristössä vapaaehtoisena toisen hyväksi. (Halava, Panzar & Lukin 2018, 10-13 ja 

Ackermann & Manatschal 2018, 4456-4457.) Somelähettiläs-toiminta on yksi mahdollisuus 

järjestön vapaaehtoistehtäväksi.  

Somelähettiläällä tarkoitetaan vapaaehtoista, joka vie omissa somekanavissaan eteenpäin 

järjestön teemoja. Somelähettiläs esimerkiksi voi osallistua sosiaalisen median (myöhemmin 

some) keskusteluihin, pitää omaa blogia tai Instagramia järjestön teemaan liittyen, jakaa 

järjestön materiaalia eteenpäin omissa somekanavissaan tai tuottaa sisältöä järjestölle.  

Suomessa järjestöissä on kiinnostusta vapaehtoisten somelähettiläiden käyttöön. Toistaiseksi 

toiminta on ollut kokeilevaa ja pienimuotoista. Järjestötyöntekijöiden keskusteluissa on 

noussut esiin, että vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointiin olisi hyvä saada malli. 

Mallin avulla vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointi helpottuu, tehostuu ja vastaa 

paremmin somelähettiläiden tarpeita. Tästä syystä opinnäytetyön aiheeksi valikoitui 

vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinoinnin mallin luominen. Malli kehitetään yhdessä 

kehittäjäryhmän kanssa. Kehittäjäryhmäläiset kootaan henkilöistä, jotka koordinoivat tai 

haaveilevat koordinoivansa vapaaehtoisia somelähettiläitä. Vapaaehtoisille somelähettiläille 

tehdään kysely, jotta heidän kokemuksensa saadaan mukaan kehittämistyöhön. 

Mallin kehitys on rajattu vapaaehtoisuuteen perustuvaan somelähettiläs-toimintaan, jotta 

malli olisi selkeä ja mahdollisimman helposti monistettavissa eri tahoille. Mallista on rajattu 

pois muut verkossa tehtävät vapaaehtoistehtävät kuten chat-ohjaajana toimiminen, 

verkkokurssin vertaisohjaajuus ja järjestön somevideoilla esiintymiset, koska 

verkkovapaaehtoisten toiminnat ovat niin moninaiset. Vapaaehtoisella somelähettiläällä ei 

myöskään tarkoiteta vain järjestön viestintään sisältöjen tuottamista, vaan somelähettiläs 

levittää omia kokemuksiaan ja tietoa myös omissa somekanavissaan. Opinnäytetyössä 

keskitytään juuri vapaaehtoisiin somelähettiläisiin, eikä se ota huomioon 
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järjestötyöntekijöiden toimimista somelähettiläinä tai työntekijälähettiläinä tai ostettuja 

someyhteistöitä, koska vapaaehtoisten kanssa toimiessa pitää ottaa huomioon erityyppiset 

asiat kuin työsuhteessa olevien kanssa. 

Opinnäytetyössä käydään ensin läpi teoreettista taustaa järjestötyön ja viestinnän 

muutoksesta, vapaaehtoistoiminnasta sekä tutkimusmenetelmänä hyödynnettävää 

toimintatutkimuksen elementtejä. Opinnäytetyössä kerrotaan miten vapaaehtoisten 

somelähettiläiden koordinointimalli luodaan ja esitellään vapaaehtoisten somelähettiläiden 

koordinointimalli oppaan muodossa. Lopuksi esitellään lopputulokset. 

Opinnäytetyön kehittämistehtävänä on selvittää miten somelähettiläänä voi toimia, millaisia 

tapoja on koordinoida vapaaehtoisia somelähettiläitä ja miten vapaaehtoisia somelähettiläitä 

tulisi koordinoida. Näiden pohjalta luodaan malli vapaaehtoisten somelähettiläiden 

koordinointiin eli opas, josta voi saada vinkkejä koordinoidessaan somelähettiläitä. 

Koordinointimalli kehitetään soveltaen toimintatutkimuksen elementtejä. Koordinointimallia 

kehitetään yhdessä kehittäjäryhmän kanssa. 

 

2 Tietoperusta 

Tässä luvussa käsitellään tietoperustaa, joka luo pohjan somelähettiläiden koordinointimallin 

kehittämiselle toimintatutkimuksen elementtejä hyödyntäen. Tietoperusta liittyy järjestötyön 

muutokseen, viestinnän muutokseen ja vapaaehtoistyöhön erityisesti verkkovapaaehtoistyön 

näkökulmasta (Kuvio 1). Nämä teoriapohjat auttavat ymmärtämään järjestöjen 

somelähettilästoimintaa erilaisista näkökulmista käsin ja nostavat esiin olennaisia teemoja 

järjestöjen vapaaehtoistoiminnan muutoksesta. 

 

Kuvio 1: Tietoperusta järjestöjen somelähettilästoiminnan koordinoinnin kehittämistyöhön 

Tietoperusta järjestöjen 
somelähettilästoiminnan 

koordinoinnin 
kehittämiseen

Järjestötyön muutos

Viestinnän muutos

- Sosiaalinen media
- Digitalisaatio

- Työntekijälähettilyys

Vapaaehtoistyö

- Vapaaehtoistyö
- Verkkovapaaehtoisuus

- Somelähettilyys
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2.1 Järjestötyön muutos 

Suomessa toimii paljon yhdistyksiä. Pelkästään sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä on 10 000. 

Näistä 200 on valtakunnallisia järjestöjä, joilla on 200 piiriyhdistystä ja 8000 

paikallisyhdistystä. Lisäksi on 1500 valtakunnallisiin järjestöihin kuulumatonta yhdistystä. 

Vapaaehtoisina näissä toimii 500 000 ihmistä, jotka tekevät noin 21 000 henkilötyövuoden 

verran vapaaehtoistyötä. Uusia yhdistyksiä syntyy vuosittain noin 170. Nämä uudet yhdistykset 

vastaavat entistä eriytyneempiin tarpeisiin, kuten pienempiin potilas- ja diagnoosiryhmiin. 

(Soste 2019.) Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen lisäksi on olemassa mm. liikunta-, urheilu, 

nuoriso-, kasvatus-, kulttuuri ja ammattiyhdistyksiä, sekä näiden yhteisiä järjestöjä. 

Järjestöjen toiminta perustuu tyypillisesti vapaaehtoistyölle. Vuonna 2011 tutkittiin mikä 

kansantaloudellinen merkitys on neljällä valtakunnallisen järjestön (Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto, Suomen 4H-liitto, Suomen Punainen risti ja Suomen Pelastusalan 

keskusjärjestö) vapaaehtoistyöllä verrattuna siihen, jos vastaava toiminta tapahtuisi julkisen 

sektorin toimesta ja siitä maksettaisiin palkkakorvaus. Tulokset osoittivat, että 

vapaaehtoistyö tuottaa selvää säästöä yhteiskunnalle, kun tehtävät hoidetaan järjestöjen 

vapaaehtoistyönä. Neljän valtakunnallisen järjestön vapaaehtoistyön arvo oli 132 miljoonaa 

euroa. Vapaaehtoistyön rahallinen arvo on huomattava ja se korostaa vapaaehtoistyön 

merkitystä yhteiskunnassa. (Laasanen 2011, 7.) 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) julkaisi vuonna 2018 selvityksen 

järjestötoiminnan tulevaisuudesta. Sen mukaan digitalisaatio tulee vaikuttamaan 

tulevaisuuden järjestötyöhön. Digitaalisuuden oikea käyttö vapauttaa resursseja ihmisten 

kohtaamiseen. Järjestöjen tehtävänä on luoda verkostopohjaista yhteisöllisyyttä, tuoda 

ihmisiä yhteen. Järjestöjen pitää tiedostaa sosiaalisen median toimintatavat, hyvässä ja 

pahassa, jotta se pystyy yhdistämään ja luomaan koheesiota. (Halava, Pantzar & Lukin 2018, 

6-9.) 

Tätä samaa teemaa nostetaan esiin Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 1/2018, 

Suomen Sata uutta mahdollisuutta 2018-2037 – Yhteiskunnan toimintamallit uudistava 

radikaali teknologia. Siinä kuvataan kuinka digitalisaatio vaikuttaa tulevaisuudessa, muun 

muassa etävaikuttamisen keinoin. Etävaikuttamisella tarkoitetaan, kuinka vaikutetaan 

asioihin ja tapahtumiin paikoissa, joissa vaikuttaja itse ei ole. Etävaikuttaminen koostuu 

osallisuudesta, paikasta riippumattomuudesta, vaivattomuudesta ja turvallisuudesta. Tämä 

voi tarkoittaa, että esimerkiksi talkoohenkisten yhteistyön muodot siirtyvät digitaalisille 

alustoille ja pelillistäminen voi kasvattaa tehokkuutta ja vähentää ihmisten 

matkakustannuksia sekä lisätä yhteishenkeä. Tulevaisuudessa mm. mielenterveyden haasteet 

tulevat olemaan suuria, eikä julkinen terveydenhuolto pysty tarjoamaan nykyisellään riittäviä 

palveluita. Tekoälyn avulla erilaiset sosiaalistavat agentit ja vertaisapu voivat tarjota 

omaehtoisia ja yhteisöllisiä keinoja mielenterveyden parantamiseen. Ihminen haluaa kokea 
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nyt ja tulevaisuudessa itsensä merkitykselliseksi ja jopa hyödylliseksi jonkin suuremman 

kokonaisuuden kannalta. Tulevaisuudessa digitalisaatio ja robotisaatio avaa uudentyyppisiä 

työtehtäviä, joissa merkitykset ovat keskiössä ja työ tehdään tietoverkoissa. 

Tarkoituksellisuus koetaan ryhmäidentiteetin kautta, johon samaistutaan. Yhteinen 

tekeminen ja aikaansaannokset digitaalisissa ympäristöissä tulevat olemaan merkityksellisiä. 

Yhdistyksissä tehdään paljon merkityksellistä vapaaehtoistyötä. Merkityksellisyys syntyy 

yhteisestä jaetusta asiasta. Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaiset merkitysyhteisöt. (Linturi 

& Kuusi 2018, 111-114, 131, 171-174.) 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn julkaiseman selvityksen 

järjestötoiminnan tulevaisuudesta mukaan ihmisten sitoutuminen on murroksessa. 

Sitoutuminen yhteisöihin, erityisesti perinteisiin järjestöihin, puolueisiin ja seurakuntiin on 

vähentynyt. Lyhytkestoisuus ja projektimaisuus ovat kasvattaneet suosiota. Kun ihmiselle 

tarjotaan mahdollisuus tehdä hyvää kollektiivisesti eli toimintaa, niin se kiinnostaa ja 

sitouttaa ihmistä mukaan, etenkin jos yhteisö on kuvannut tavoittelemisen arvoisen 

tavoitetilan toiminnalle. Järjestöt tarvitsevat julkisuuteen yhteisen julkiedustajan, johon 

jäsen tai potentiaalinen jäsen voi samaistua ja herättää halun sitoutua. Ihmiset haluavat 

vaikuttaa. Tulevaisuuden menestyviä järjestöjä ovat ne, jotka onnistuvat ihmisten 

toimeliaisuuden kanavoinnissa. Yhteisöllisyys vaatii vuorovaikutusta, sekä verkossa että 

kasvotusten. Molemmat tukevat kohtaamisia, sillä digitaalisissa yhteisöissä voidaan pohjustaa 

kasvotusten tapaamisia. Ihmiset kaipaavat itselleen roolia eli statusta, jolloin toiminnalle on 

myös järjestelmäperuste. Mitä enemmän rooleja on tarjolla, sitä enemmän se houkuttelee 

sitoutumiseen. Tieto, jonka jäsen saa ennen suurta yleisöä sitouttaa mukaan toimintaan. 

(Halava, Pantzar & Lukin 2018, 10-13.) Nämä kaikki tulevaisuuden järjestöön sitoutumista 

edistävät teemat kannattaa ottaa huomioon järjestön vapaaehtoistoimintaa tehdessä. 

Vapaaehtoinen somelähettiläs-toiminta on yksi vaihtoehto, jolla sitouttaa jäseniä mukaan 

toimintaan.  

Järjestötoiminnan peruskivi on vapaaehtoiset. Järjestöbarometri 2018:n mukaan 

paikallisyhdistysten toiminnan kasvua kuvaa asiakkaiden ja vapaaehtoisten määrän 

lisääntyminen. Toisaalta toiminnan loppumista uhkaa vapaaehtoisten määrän väheneminen. 

Vapaaehtoistoimijoiden määrästä oli yhdistyksistä huolissaan 48%. Yhdistysten toiminta 

muuttuu koko ajan, jopa 36% yhdistyksistä oli käynnistänyt 2017 jonkun uuden 

toimintamuodon. Nämä toimintamuodot liittyivät tyypillisesti vapaaehtois-, vertais- ja 

virkistymistoimintaan tai kehittämiseen. (Peltosalmi, Eronen, Litmanen, Londén, Näätänen, 

Ruuskanen, Selander 2018, 30-33.) Nämä yhdistystoiminnan tilannetta kuvaavat tilanteet 

kertovat, että toiminta muuttuu koko ajan ja erityisesti vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen 

kannattaa panostaa, jos haluaa jatkossakin olla elinvoimainen yhdistys. 
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2.2 Viestintä on muuttunut 

Viestintä muuttuu ja on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Tulevaisuuden muutosten 

suunnasta, aikataulusta ja voimakkuudesta ei ole varmaa näkemystä, mutta arvellaan, että 

muutos tulee nopeutumaan entisestään. Kuluttajat jakautuvat kahteen ryhmään: 

varttuneempiin, jotka käyttävät perinteisiä medioita kuten lehtiä, televisio- ja radiokanavia, 

sekä nuorempiin, jolle verkko on keskeisin mediakanava. (Medialiitto 2008, 8.) Sosiaalisessa 

mediassa käyttäjällä on mahdollisuus olla itse sisällön tuottaja ja yhteisön jäsen, eikä vain 

viestinnän käyttäjä (Erkkola 2008, 83). Digitalisaatio vaikuttaa järjestöjen toimintaan. Miten 

huolehtia, että myös ne pysyvät toiminnassa mukana, joille digitaalisuus ei ole helppo ja 

arkipäiväistä (Dufva 2018, 19-20 ja Valtionvarainministeriö 2019, 11, 25-38)? Viestinnän 

muutoksesta kertoo myös yrityksissä toimivat työntekijälähettiläät, jotka vievät eteenpäin 

omaan työhönsä ja työpaikkaansa liittyviä teemoja omissa sosiaalisen median kanavissa 

(Smarp, 2015). 

 

2.2.1 Sosiaalinen media 

Sosiaalinen media eli some tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, jossa käyttäjällä on 

mahdollisuus olla itse aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottamisen lisäksi 

(Wikipedia 2018b). Tarkemmin sosiaalisen median käsitettä on määritellyt Jussi-Pekka Erkkola 

(2008, 83) 

”Sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa 

yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja 

verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla 

sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen 

muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin.” 

Sosiaalisen median kanavat kehittyvät koko ajan. Niitä hallinnoivat yritykset eivät kerro 

käyttäjämääriä. Suomessa eri somekanavien suosiosta ja käyttäjämääristä ei ole tietoa, mutta 

erilaisten kyselyiden perusteella voidaan päätellä suosituimmat somekanavat Suomessa. 

Suosituimpia somekanavia Suomessa oli vuonna 2018 ja 2019 Facebook, WhatsApp, Youtube, 

Instagram, LinkedIn, Snapchat ja Twitter (Yle 2018, DNA & Nepa 2019 ja Pönkä 2019). Neljän 

suosituimman kanavan suosituimmuusjärjestys vaihteli lähteestä riippuen, mutta ne olivat 

Facebook, WhatsApp, Youtube ja Instagram. Nuorten, 13-29 -vuotiaiden, suosituimmat 

sosiaalisen mediat Suomessa ovat WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Spotify (Ebrand 

2019). 

Internetin ja yhteisöpalveluiden eli sosiaalisen median käyttö on vahvaa nuorilla ja 

työikäisillä. Suomessa vuonna 2018 internetiä käytti 89% 16 – 89 -vuotiaista ja 76% monta 
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kertaa päivässä. Aktiivisimpia päivittäin internetiä käyttäviä olivat 16 – 55 -vuotiaat. Heistä 

97% käytti internetiä päivittäin. Mitä vanhempaan ikäluokkaan siirryttiin, sitä vähäisempää 

internetin päivittäinen käyttö oli. Ikäryhmästä 55 - 64 -vuotiaat käyttivät päivittäin internetiä 

82%, 65 - 74 -vuotiaista 60% ja 75 – 89 -vuotiaista 27%. Tyypillisesti internetiä käytettiin 

kännykällä. Kun tarkastellaan 16 – 89 -vuotiaita, niin heistä 75% oli ollut netissä kännykällä. 

Nettiä käytettiin asioiden hoitamiseen, viestintään, medioiden seuraamiseen ja tiedonhakuun. 

(Suomen virallinen tilasto 2018). 

Yhteisöpalveluiden eli sosiaalisen median käyttö oli suosittua, alle 55-vuotiaista oli 

yhteisöpalveluita käyttänyt 84%. Yhteisöpalveluiden käyttö liittyi yleensä ystävyyteen ja 

tuttavuuteen (85%) ja sukulaisuuteen (52%) ja ne olivat myös keskeinen osa harrastusyhteisöjä 

(56%). Yhteisöpalvelut liittyivät 18%:lla yhteiskunnallisiin asioihin ja osallistumiseen, kuten 

netissä syntyviin ilmiöihin, tempauksiin ja kampanjoihin. Yhteisöpalveluiden käyttö 

yhdistystoimintaan ei tilastojen mukaan ole vahvaa, vain 16% käyttää sitä yhdistystoimintaan. 

Kolmanneksella yhteisöpalveluiden käyttö liittyi brändien, tuotteiden tai palveluiden 

seuraamiseen. (Suomen virallinen tilasto 2018). 

 

2.2.2 Digitalisaation merkitys järjestöille 

Digitalisaatio yhdistää ja erottaa, myös järjestöjen toiminnassa. Mikko Dufva (2018) kirjoitti 

Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa -julkaisussa miten teknologian avulla voidaan 

yhdistää entistä enemmän ihmisiä toisiinsa. Järjestöjen tuottama tieto ja toimenpiteet 

saattavat levitä nopeastikin, jos järjestö markkinoi niitä oikein. Digitalisaatiossa täytyy 

muistaa pitää mukana ne, joille digitaaliset alustat eivät ole tuttuja omassa arjessa. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi ikääntyvät. Vapaaehtoistoiminnassa voidaan yhdistää iäkkäämmät sekä 

nuoret digiaktivistit. Pitää myös muistaa huomioida miten perinteinen järjestelmällinen 

yhdistystoiminta ja väliaikainen yhden aiheen liikehdintä saadaan yhdistettyä. 

Tulevaisuudessa vapaaehtoistoiminnan rooli yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden luojana 

voi olla merkittävää. (Dufva 2018, 19-20). 

Digitalisaatio vaikuttaa jokaiseen suomalaiseen. Digitaaliset palvelut ovat muuttuneet arjeksi, 

mutta osalle ne ovat haasteellisia. Digi arkeen -neuvottelukunta nosti 2019 huomion viiteen 

asiaan, jotta digitaalisuus tavoittaisi kaikki ja mahdollistaisi kansalaisyhteiskunnan 

toimimisen. Viisi huomionarvoista asiaa ovat: digitalisaatio ei saa syrjäyttää, digitaidot ovat 

uusia kansalaistaitoja ja digipalveluiden saavutettavuudesta hyötyvät kaikki, 

tunnistautumisen digipalveluihin tulee olla kaikille mahdollista ja digitaalisuus vaikuttaa 

ihmisten arkeen, mutta miten. (Valtionvarainministeriö 2019, 11, 25-38.) 
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Kun viestintätavat muuttuvat, niin se vaikuttaa ihmisten osallistumiseen järjestötoimintaan. 

Järjestöjen tulee miettiä miten saada nuoret mukaan yhdistystoimintaan, kun vuorovaikutus 

on jatkuvasti kaksisuuntaista. Ei vain kasvotusten tavatessa, vaan myös tapaamisten välillä voi 

digitaalisten kommunikaatiokanavia käyttäen olla yhteydessä. Järjestöjen tulee mahdollistaa 

kaksisuuntainen vuorovaikutus jatkuvasti, sillä on vanhakantaista olla vain tietyssä paikassa 

tiettyyn aikaan. Diginatiiveja tarvitaan mukaan. (Salmi 2016, 31-36.)  

 

2.2.3 Työntekijälähettilyys 

Työntekijälähettiläällä tarkoitetaan työntekijää, joka luo tai jakaa työpaikkaansa liittyvää 

sisältöä omille verkostoilleen henkilökohtaisissa sosiaalisen median kanavissaan. 

Työntekijälähettiläitä rohkaistaan jakamaan yritykseen liittyvää sisältöä omissa sosiaalisen 

median verkostoissa. (Smarp 2015.) 

Työntekijälähettilyys on ollut reilut kymmenen vuotta käytössä yrityksissä (esim. Lowenstein 

2007; Harris Interactive 2007), mutta sitä ei ole kovin paljon tutkittu akateemisesti. (Men 

2014, 262). MSLGroupin selvityksen mukaan työntekijälähettilään jakama julkaisu sai 561% 

enemmän huomiota kuin sama julkaisu yrityksen itsensä julkaisemana (MSLGroup 2012). 

Työntekijälähettiläät herättävät juuri heitä kiinnostavaa keskustelua somekanavissa. 

Lähettiläiden onkin annattava luoda sisältönsä itse. Näin sisältö pysyy autenttisena. 

(Hurmerinta 2015, 81 - 82.) 

 

 

2.3 Vapaaehtoistyö ja verkkovapaaehtoisuus 

Vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoistyö ovat samaa asiaa tarkoittavia sanoja. Pessi ja 

Oravasaari (2010) määrittelivät vapaaehtoistyön näin: 

”Vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan toimintaa, josta ei saa taloudellista korvausta, 

sitä tehdään vapaasta tahdosta, se hyödyttää kolmatta osapuolta perhe- ja 

ystäväpiirin ulkopuolella ja se on kaikille avointa.” 

Määritelmä perustuu suomalaisiin sekä kansainvälisiin tutkimuksiin. Tätä määritelmää 

käytetään laajasti Suomessa edelleen. Se näkyy esimerkiksi vapaaehtoistyön määritelmässä 

Wikipediassa (2018a) näin:  

”Vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtyä 

toimintaa, josta ei saa rahallista korvausta eli palkkaa. Sitä tehdään omasta 

vapaasta tahdosta, ilman pakkoa. Vapaaehtoistoiminnaksi ei myöskään lasketa 

toimintaa, jota pidetään velvollisuutena perhettä tai sukua kohtaan. Jotkut 
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toimintaa organisoivat yhteisöt saattavat maksaa vapaaehtoistoimintaan 

osallistumisesta kulukorvauksia, esimerkiksi matkakorvauksia. Vapaaehtoistyötä 

voi tehdä kuka tahansa iästä ja asuinpaikasta riippumatta kykyjensä, 

aikataulunsa ja voimavarojensa mukaan. Kotimaan lisäksi vapaaehtoistyötä voi 

tehdä myös ulkomailla.”  

Verkkovapaaehtoisuus määritellään vapaaehtoistoimintamääritelmän kautta ja siihen lisätään 

toimintaympäristö eli verkko sekä tehtävä. Verkkovapaaehtoisella tarkoitetaan 

vapaaehtoisesti, ilman palkkaa toimivaa henkilöä, jonka vapaaehtoistehtävän hoitamisessa 

avainroolissa on tietokone, kännykkä tai vastaava verkossa oleva viestintäväline (Cravens & 

Stewart 2014,13). 

 

2.3.1 Vapaaehtoistyö 

Vapaaehtoistyön yksi perustutkimus Suomessa on Pessin ja Oravasaaren vuonna 2010 tekemä 

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta. Siinä on laajalla otannalla tutkittu järjestöjen 

vapaehtoistyötä. Järjestöjen työntekijät kaipaavat vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja 

kehittämiseen liittyvää koulutusta erityisesti tiedon lisäämiseen, perustietoon sekä 

toimijoiden motivointiin, innostamiseen ja sitouttamiseen. Tiedon lisäämisellä ja 

peruskoulutuksella tarkoitettiin esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kulukorvauksiin, 

viestintään, vakuutuksiin, eettisiin seikkoihin, lainsäädäntöön sekä tietotekniikan 

hyödyntämiseen liittyviä asioita. Vapaaehtoistoiminnan suunnittelun ja hallinnoinnin sekä 

johtamisen tärkeys tuli esiin tutkimuksessa. Onnistuneessa työntekijöiden ja vapaaehtoisten 

työnjaossa oli usein kaksi keskeistä tekijää: molemminpuolinen arvostus sekä selkeät roolit ja 

vastuut. Jos järjestöllä on vapaaehtoisten koordinointiin ammattihenkilö, niin 

vapaaehtoistoiminnalla on suunnitelma. (Pessi & Oravasaari 2010, 48-50, 58, 68-69.) 

Vapaaehtoistyön tutkimuksen perusteella vapaaehtoisten tehtävänä on järjestön toiminnan 

tukeminen, tiedottaminen ja tiedon lisääminen, ihmisten ja erityisryhmien tukeminen, 

vertaistuki ja paremman maailman rakentaminen: yhteisöllisyys ja auttaminen sekä 

vapaaehtoistoiminta vaikuttamiskanavana. Järjestöt sitouttavat vapaaehtoisia toimintaansa 

tarjoamalla virkistystä, tukea ja työnohjausta, pieniä huomionosoituksia, positiivista 

palautetta, yhteydenpitoa ja koulutusta. (Pessi & Oravasaari 2010, 70, 107-108.) 

Jo vuonna 2010 tutkimuksessa oli nähtävillä vapaaehtoistoiminnassa ihmisten innostus, 

projektimaisuus, yhteisöllisyys (myös netissä) ja tarve uusien vapaaehtoismuotojen 

kehittämiseen, jotta myös nuoret saadaan mukaan. Tulevaisuudessa pitääkin keskittyä 
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vapaaehtoisten sitouttamiseen, motivointiin ja kannustavaan ohjaukseen. Vapaaehtoisille 

tulee antaa sopivasti omaa vastuuta. (Pessi & Oravasaari 2010, 170-172, 175-176.)  

Sitran Mistä tulevaisuuden Suomi rakentuu -raportin (2008) mukaan vapaaehtoistyön rooli 

tulevaisuudessa tulee kasvamaan niin virallisten kuin epävirallisten verkostojen kautta. 

Verkostot tulevat toimimaan niin kasvotusten kuin virtuaalisesti. Kun hyväkuntoisia eläkeläisiä 

on entistä enemmän, niin vapaaehtoisreservi kasvaa. Ihmiset haluavat osallistua. 

Vapaaehtoistyössä viehättää erityisesti omia arvoja vastaavaan toimintaan osallistuminen. 

Kansalaiset haluavat tulla kuulluksi, koska ovat huomanneet, että somessa saa oman 

mielipiteen esiin ja asioihin on helppo vaikuttaa. Järjestöjen toiminta pitää turvata, koska 

niiden toiminta on kattavaa ja edullista ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen sosiaalista 

toimintaa. (Tapio, Tervonen ja Valtari 2008, 14.)  

Hanifi (2013) tutki kymmenen vuoden ajalta suomalaisten osallistumista vapaaehtoistyöhön 

tilastokeskuksen ajankäyttötutkimusten perusteella. Vapaaehtoistyöhön osallistutaan 

aktiivisesti, mutta osallistuminen ei jakaudu tasaisesti koko väestön kesken. Korkeassa 

ekonomisessa asemassa olevat tekevät enemmän vapaaehtoistyötä ja ovat myös sen 

kohteena, kuin esimerkiksi työttömät ja vanhukset. (Hanifi 2013, 32-46.) 

Vapaaehtoistyötä ei voi mitata vain taloudellisesta näkökulmasta, vaan aina pitää huomioida 

myös sosiaalinen pääoma. Miten yhteiskunta kykenee yhteistyöhön ja tukee verkostoja? 

Vaikka Suomessa on vahva yhteisöllisyyden perusta ja sosiaalinen pääoma, niin ne eivät 

jakaudu tasaisesti eri väestöryhmien kesken. Koska vapaaehtoistyökin, joka vahvistaa 

yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa jakautuu epätasaisesti, niin vapaaehtoistyö voi vain 

täydentää hyvinvointivaltion palveluita, ei korvata niitä. (Hanifi 2013, 32-46.) 

Marjovuon (2014) tekemässä tutkimuksessa kuultiin vapaaehtoisten näkemyksiä 

vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoiset arvostavat lähellä olevaa ammatillista tukea, joka on 

samaan aikaan kaverillinen ja ammatillisesti osaava. Se herättää luottamusta, turvallisuuden 

tunnetta ja ammattilaiselta saa välitöntä palautetta toiminnasta. Vapaaehtoiset arvostavat 

ammattilaista, joka toimii ohjaajan tyyppisesti, eikä ”pomona”, joka määräilee, vaan on 

myös itse valmis tekemään asioita. (Marjovuo 2014, 60-64.) 

 

Vapaaehtoisia sitouttaa mukaan toiminnan positiivisuus. Vaikka välillä väsyttää, niin toimiessa 

vapaaehtoisena viihtyy ja haluaa uudestaan toimia vapaaehtoisena. Vapaaehtoiset lataavat 

positiivisuutta vapaaehtoistyön kohteeseen, esimerkiksi lasten leirillä vapaaehtoiset ovat 

ystävällisiä ja kannustavia ja saavat näin lapset iloitsemaan. Vapaaehtoisuus on jotain 

myönteistä, parempaan pyrkimistä. Vapaaehtoiset kokevat voivansa olla autenttisia, aitoja ja 

luonnollisia toimiessaan vapaaehtoisena. Vapaaehtoisena voi toteuttaa itseään ja irtautua 

työstressistä. Monilla vapaaehtoisilla on omakohtaisia positiivisia kokemuksia siitä, miten itse 
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on saanut olla samankaltaisen vapaaehtoistyön kohteena ja siksi haluavat nyt itse olla 

mahdollistamassa samaa seuraaville. Vapaaehtoisuus tarjoaa elämyksiä ja herättää tunteita. 

(Marjovuo 2014, 69-73.) 

 

2.3.2 Verkkovapaaehtoisuus 

Verkkovapaaehtoisuuteen ei ole vakiintunutta yksiselitteistä määritelmää, vaan tyypillisesti 

se määritellään vapaaehtoistoiminnan määritelmän kautta ja siihen lisätään 

toimintaympäristö eli verkko ja tehtävä (Kuvio 2). Verkkoympäristöllä tarkoitetaan verkossa 

toimimista esimerkiksi tietokoneen, tabletin tai kännykän kautta (Cravens & Stewart 2014,13 

& Rochester, Paine, Howlett, Zimmeck 2010, 112). Verkkovapaaehtoisuuden tehtävänä voi 

olla erilaisia tekemisiä kuten verkkosivuston päivittäminen, Facebook-ryhmän ylläpito, 

Wikipedia-merkintöjen tekeminen, Youtube-videon tallentaminen ja verkkotapahtuman 

järjestäminen (Ackermann & Manatschal 2018, 4456-4457). Lisäksi verkkovapaaehtoinen voi 

toimia kampanja-aktivistina, somekuvien, videoiden ja podcastien tekijänä tai esiintyjänä, 

verkkokurssin vetäjänä, chat-ohjaajana, tietokannan kehittäjänä, kääntäjänä, 

luontohavaintojen ilmoittajana, kuvien tekstittäjänä, kysymyksiin vastaajana tai materiaalien 

digitalisoijana (Sauliala 2018, 29).  

 

Kuvio 2: Verkkovapaaehtoisuuden määrittely 

 

Yksi verkkovapaaehtoisuuden tärkeimmistä piirteistä on ajan maksimaalinen käyttö, kun 

vapaaehtoistoimintaa voi tehdä missä ja milloin vain vaikka joka päivä. Verkkovapaaehtoisena 

voi toimia kuka vaan, joka voi olla verkossa, nuorista vanhuksiin, vammaisista vähemmistön 
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edustajiin. (Seddighi & Salmani 2018, 256-264.) Verkkovapaaehtoiseksi hakeutumisen yksi 

motiivi on mukavuudenhaluisuus. Vapaaehtoisena voi toimia kotoa käsin, vaikka pyjama 

päällä välittämättä kellonajasta. Myöskään asuinpaikalla ei ole väliä. Jos omalla asuinalueella 

ei ole tietyn teeman parissa tehtävää vapaaehtoistehtävää, niin netissä saattaa päästä 

toimimaan sen parissa. Jotkut vapaaehtoiset haluavat tehdä kansainvälisiä 

vapaaehtoistehtäviä, verkossa se onnistuu helposti. (Cravens & Stewart 2014, 23-24.) 

Verkkovapaaehtoisuus sopii myös niille, joilla ei ole aikaa toimia perinteisin tavoin 

vapaaehtoisena (Rochester 2010, 112). 

Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa -tutkimuksen mukaan vuonna 2018 netissä tapahtuvaa 

vapaaehtoistyötä oli tehnyt 5% vastaajista, kasvotusten vapaaehtoistyötä oli tehnyt 76% ja 

molempia yhtä paljon 19% (Rahkonen 2018). Netissä tapahtuva vapaaehtoistyö oli suosituinta 

25-34 -vuotiaiden joukossa, kun taas sekä kasvotusten että netissä tapahtuva vapaaehtoistyö 

oli suosituinta 15-24 -vuotiaiden joukossa (Kansalaisareena 2018a). 

Vapaaehtoiset toimivat verkossa samoista syistä kuin muissakin vapaaehtoistehtävissä. He 

haluavat tukea organisaatioita, jotka auttavat esimerkiksi lapsia, ympäristöä tai toimivat 

ihmisoikeuksien parissa. Vapaaehtoiset haluavat olla hyödyksi, oppia itselle uusia taitoja, 

jakaa tietoa ja osaamista sekä osallistua uuteen yhteistyön muotoon. Ihmiset myös haluavat 

toimia verkkovapaaehtoisena koska se on hauskaa, voi toteuttaa itselleen mielenkiintoista 

toimintaa, miksei siis jonkun organisaation hyväksi. Vapaaehtoistyöhön liittyy ideologia ja 

vapaaehtoisella on intohimo organisaation perustehtävään liittyen. (Cravens & Stewart 2014, 

23-24.) 

Cravens & Stewartin mukaan verkkovapaaehtoisten koordinointi on samanlaista kuin 

perinteinen vapaaehtoisten koordinointi. Hyvässä koordinoinnissa koordinaattori  

- Hallinnoi ja kehittää vapaaehtoisia 

- Suunnittelee, järjestää ja seuraa vapaaehtoistyötä 

- Johtaa ja motivoi vapaaehtoisia 

- Tukee vapaaehtoisten osaamisen, taitojen ja pätevyyden kehittämistä 

- Tarjoaa yksilöllistä tukea vapaaehtoisen kehittymiseksi 

- Antaa vapaaehtoisille mahdollisuuden oppia ryhmässä 

- Kokoaa yhteen vapaaehtoisena toimivien tiedot 

- Vastaa vapaaehtoistyön kuluista ja niiden hallinnasta 

- Auttaa vapaaehtoisia ongelmien ratkaisemisessa 

(Cravens & Stewart 2014, 24.) 

Verkkovapaaehtoisuus on yleistymässä, mutta sitä on tutkittu toistaiseksi vähän niin 

kansainvälisesti kuin Suomessakin. Ackermann ja Manatschal (2018) ovat tutkineet 

verkkovapaaehtoisuuden ja perinteisen vapaaehtoisuuden eroja ja samankaltaisuuksia. Heidän 
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mukaansa olisi tärkeää tutkia enemmän verkkovapaaehtoisuutta, kun tiedetään 

vapaaehtoistoiminnan hyvät vaikutukset yksilöön ja yhteiskuntaan. Näin saataisiin tietää, 

onko verkkovapaaehtoisuus yhtä hyödyllistä kuin perinteinen vapaaehtoistoiminta. Näyttää 

siltä, että verkkovapaaehtoisuus houkuttelee uusia vapaaehtoisia sekä hybridi-vapaaehtoisia, 

jotka toimivat sekä perinteisesti että verkkovapaaehtoisina. Verkkovapaaehtoistoiminta 

vaikuttaa korjaavan nykyistä eriarvoisuutta vapaaehtoistoiminnassa, koska verkon kautta voi 

osallistua ajasta ja paikasta riippumatta, sekä vahvistaa sosiaalisen osallistumisen malleja 

digitalisoituneessa yhteiskunnassa (Ackermann & Manatschal 2018, 4453-4454). Mukherjee 

(2011) tutki iäkkäämpien verkkovapaaehtoisuutta. Mitä mahdollisuuksia siinä on, miten 

kasvokkain sekä verkossa tapahtuva vapaaehtoistoiminta voivat olla rinnakkain ja miten 

verkkovapaaehtoisuus vahvistaa sosiaalista vuorovaikutusta. (Mukherjee 2011, 253,261-262.) 

Ihm (2017) taas tutki verkko- ja perinteisen vapaaehtoistyön (online – offline volunteering) 

suhdetta. Aktiiviset perinteisen vapaaehtoistyön tekijät voivat olla aktiivisia myös 

verkkovapaaehtoisina. Vapaaehtoistyö voi laajentua omien kiinnostuksen aiheiden kesken. 

(Ihm 2017, 401.) 

Euroopan laajuisesti verkkovapaaehtoisuutta on tutkineet Cravens & Stewart (2014). He ovat 

tutkineet miten eri puolilla Eurooppaa on verkkovapaaehtoisuutta, mikä on sen historia ja 

mikä merkitys verkkovapaaehtoisuudella voi olla nuorten osallisuuden ja työllisyyden 

kannalta. Tuloksissa tuli ilmi, että Euroopassa on enemmän kuin 20 nettisivua, jotka auttavat 

organisaatioita rekrytoimaan verkkovapaaehtoisia ja verkkovapaaehtoisuutta tarjoavaa 

organisaatioita löytyi helposti 60. Menestystekijät ja haasteet ovat samankaltaisia kuin 

perinteisessä vapaaehtoistyössä. Verkkovapaaehtoisuuden riskit ovat negatiivinen 

käyttäytyminen verkossa ja ymmärryksen puute verkkoympäristöstä. Verkkovapaaehtoisuuden 

merkitystä työllistävyyteen ei pystytty selvittämään, vaan tarvitaan enemmän tutkimusta. 

Verkkovapaaehtoisuus mahdollistaa osallisuutta, erityisesti vammaisten ja maaseudulla 

asuvien parissa. Vapaaehtoisten työllisyydessä ja osallisuudessa kannattaa ottaa huomioon 

verkkovapaaehtoistyön riskit, siten voidaan edistää työllisyyttä ja osallisuutta myös 

verkkovapaaehtoistyön keinoin. (Cravens & Stewart 2014, 5-7.) 

Verkkovapaaehtoistyön vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja eriarvoisuuden vähentämiseen 

tutkivat Seddighi & Salmani (2018). Tulokseksi tuli, että verkkovapaaehtoisuus on yhdistelmä 

verkko- ja perinteistä vapaaehtoistyötä. Toistaiseksi vapaaehtoisia on vähemmän verkossa. 

Yksi tärkeä verkkovapaaehtoisuuden piirre on ajan maksimaalinen käyttö ja matka-ajan 

väheneminen. Verkkovapaaehtoisuus voi myös toimia houkuttimena vapaaehtoistyöhön niille, 

jotka eivät aiemmin ole toimineet vapaaehtoisena. Toistaiseksi järjestöt eivät ole vielä 

muuttaneet toimintatapojaan, jotta verkkovapaehtoisuus otettaisiin huomioon heidän omassa 

toiminnassaan. Vaikuttaa siltä, että verkkovapaaehtoistyö mahdollistaa erilaisten ryhmien 

osallistumisen toimintaan ja edistää erilaisten ryhmien hyvinvointia. (Seddighi & Salmani 

2018, 256.) 
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Suomenkielistä verkkovapaaehtoisuuteen liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta on vähäisesti. 

Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa 2018 -tutkimuksessa kysyttiin yhdessä kysymyksessä 

onko vastaaja viimeisen neljän viikon sisällä toiminut ensisijaisesti netissä vai kasvotusten 

vapaaehtoisena (Rahkonen 2018). Turunen (2018) teki gradunsa vapaaehtoisten kokemuksista 

verkkovapaaehtoistoimintaan sitoutumisesta Pelastakaa Lapset ry:ssa (Turunen 2018). 

Kansalaisareenan julkaisussa Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa (2018) oli mainintoja 

digitaalisuuden vaikutuksista vapaaehtoistoimintaan sekä erilliset luvut ”Tartu 

Verkkovapaaehtoisuuteen” ja ”Palveluoperaatio Saappaan vapaaehtoiset auttavat nuoria 

myös verkossa” (Kansalaisareena 2018b, 4-5). 

 

2.3.3 Vapaaehtoinen somelähettiläs-toiminta 

Vapaaehtoisella somelähettiläällä tarkoitetaan vapaaehtoista, joka vie omissa 

somekanavissaan eteenpäin järjestön teemoja. Somelähettiläät voivat esimerkiksi osallistua 

somekeskusteluihin, pitää omaa blogia, Instagram-kanavaa tai muuta sellaista, joka liittyy 

järjestön teemaan, jakaa järjestön materiaalia eteenpäin omissa somekanavissaan tai tuottaa 

sisältöä järjestölle. Somelähettiläs ei saa toiminnastaan palkkiota. (Allergia-, iho- ja 

astmaliitto 2019, Ensi- ja turvakotien liitto 2019, Pohjois-Savon syöpäyhdistys 2019 ja 

Punainen risti 2019.) Vapaaehtoisella somelähettiläällä ei tarkoiteta työntekijöitä, jotka 

saavat palkkaa ja voivat levittää oman työnsä sisältöjä somessa. Vapaaehtoisella 

somelähettiläällä ei myöskään tarkoiteta vain sisältöjen tuottamista järjestön viestintään, 

vaan somelähettiläs levittää aina omia kokemuksiaan ja tietoa myös omissa somekanavissaan. 

Järjestöillä, kunnilla ja seurakunnilla on jonkin verran vapaaehtoisia somelähettiläitä tai 

heidän kaltaisesti toimivia verkkovapaaehtoisia. Ilmeisesti järjestöistä ensimmäisenä 

vapaaehtoistehtävässä somelähettiläs-termin otti käyttöön Allergia-, iho- ja astmaliitto 

keväällä 2016. Sen jälkeen sitä on käyttäneet jotkut muutkin järjestöt. Somelähettiläs-

toiminta on saanut nimensä ja toimintatapansa työntekijälähettilyydestä, se on muunnettu 

vapaaehtoistehtäväksi ottaen huomioon vapaaehtoistyön ja verkkovapaaehtoisuuden 

perusteet.  

Vapaaehtoistyön tutkimusten tuottaman tiedon pohjalta voidaan olettaa, että samat asiat 

pätevät vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinoinnissa sekä vapaaehtoisten 

somelähettiläiden tehtävissä ja motivaatiossa somessa. On tärkeää kiinnittää huomiota 

vapaaehtoisten koordinoinnin perusasioihin myös verkossa. Vapaaehtoisten motivointiin ja 

tehtävien määrittelyyn pitää ymmärtää taustalla vaikuttavat asiat. Vapaaehtoisten 

somelähettiläiden koordinaattorin on hyvä miettiä: Miten luoda somelähettiläiden 

koordinointi selkeäksi, ottaen huomioon motivointi, innostaminen ja sitouttaminen? Miten 

vahvistaa suunnitelmallisuutta sekä johtajuutta? Miten voimistaa molemminpuolista 
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arvostusta? Miten huolehtia, että työntekijöillä ja somelähettiläillä on selkeät roolit? Mitä 

somelähettiläs tekee? Onko painotus vertaistuessa vai esimerkiksi tiedon lisäämisessä? 

 

3 Somelähettiläiden koordinointimallia kehittämässä 

Kehittämistehtävänä on selvittää miten somelähettiläänä voi toimia, millaisia tapoja on 

koordinoida vapaaehtoisia somelähettiläitä ja miten vapaaehtoisia somelähettiläitä tulisi 

koordinoida. Näiden pohjalta luodaan malli vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointiin 

eli opas, josta voi saada vinkkejä koordinoidessaan somelähettiläitä. Koordinointimalli 

kehitetään soveltaen toimintatutkimuksen elementtejä. Koordinointimallia kehitetään 

yhdessä kehittäjäryhmän kanssa. 

 

3.1 Tavoitteet 

Tämän työn tavoitteena on luoda malli vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointiin. Tätä 

varten selvitetään tutkimuskysymykset: 

- Miten somelähettiläänä voi toimia 

- Millaisia tapoja on koordinoida vapaaehtoisia somelähettiläitä 

- Miten vapaaehtoisia somelähettiläitä tulisi koordinoida 

Koordinointimalli suunnataan erityisesti järjestöille, mutta sitä voi hyödyntää myös muut 

yhteisöt kuten kunnat, seurakunnat, vapaamuotoiset yhteisöt ja työyhteisöt. Mallin 

lähtökohtana on, että toimiessaan vapaaehtoisena somelähettiläänä siihen kuuluu myös 

jonkinlainen taustayhteisö ja siten myös koordinointi.  

Malli konkretisoituu Somelähettiläiden koordinointi -oppaaseen. Siihen kerätään koordinoinnin 

erilaisia tapoja ja vaiheita, jotta malli olisi mahdollisimman käytännönläheinen ja 

monipuolisesti hyödynnettävä. 

 

3.2 Toimintatutkimuksen elementtejä 

Opinnäytetyön kehittämistyössä sovelletaan toimintatutkimuksen periaatteita tietyiltä osin, 

koska näin saadaan kehittämistyö vahvistettua tutkimuksellisella otteella. 

Toimintatutkimuksen elementein tehtävässä kehittämistyössä on oleellista, että tutkijan 

lisäksi mukana on ihmisiä käytännön työelämästä. Toimintatutkimus kumpuaa yhdessä 
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toimijoista, joita ratkaistava ongelma koskee ja jotka löytävät yhdessä ratkaisun ja samalla 

sitoutuvat muutokseen. (Kananen 2014, 11.) Siksi ihmiset, jotka toimivat somelähettiläiden 

koordinoijina ovat mukana kehittämisprosessissa ja heidän keskinäistä vuorovaikutusta 

hyödynnetään.  

Toimintatutkimuksessa ollaan kiinnostuneita miten asioiden pitäisi olla, eikä vain siitä miten 

ne ovat. Toimintatutkimuksessa käytetään monia eri menetelmiä, jotta saadaan toiminnan 

tueksi monenlaista tietoa ja näkökulmia sekä vahvistusta päätöksen teon tueksi. 

Toimintatutkimuksessa analysoidaan ja kehitetään vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi ja 

samalla tuotetaan uutta tietoa ja teorioita. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 37, 40, 58.) 

Usein toimintatutkimus on tilannesidonnaista ja käytännönläheistä tutkimusta, jonka 

lähtökohtana on esiin noussut ratkaisua vaativa arkinen ongelma. Yleensä se on tutkimus- ja 

kehittämisprojekti, jossa kehitetään suunnittelun ja kokeilun kautta uusia tapoja toimia. 

(Heikkinen, Rovie & Kiilakoski 2008, 56.) Toimintatutkimuksessa olennaista on muutos. 

Tutkimuksen tavoitteena ei ole ainoastaan selittää, vaan muuttaa sosiaalista todellisuutta. 

Toimintatutkimuksen alussa määritelty tavoiteltava muutos ei välttämättä tapahdu, vaan 

muutos voi olla toisenlainenkin. Muutoksen avulla voidaan tuottaa omanlaista tietoa kohteena 

olevasta asiasta. (Kuula 2015.) 

Toimintatutkimuksen elementtejä käyttäen saadaan paras tieto somelähettiläiden 

koordinoinnista, sillä osallistujat itse, niin työntekijät kuin somelähettiläät, tuntevat 

parhaiten koordinoinnin haasteet ja koordinoinnin ratkaisuihin on helpompi sitoutua, kun on 

ollut itse kehittämässä ratkaisua. Toimintatutkimus soveltuu sosiaalisten työkäytäntöjen 

kehittämistyöhön, koska sen avulla ymmärretään paremmin työtä ja luodaan uutta. Samalla 

saadaan uusia näkökulmia ja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää heti käytännön työssä. 

Toimintatutkimuksessa halutaan todellisuuden muuttuvan, mikä tarkoittaa vuorovaikutusta 

käytännön toiminnan ja teoreettisen tutkimuksen välillä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 

59-60.) 

Toimintatutkimus etenee syklisesti prosessina, jossa yhteen sykliin kuuluu suunnittelu, 

toiminta, havainnointi ja seuranta. Tutkimus kuuluu myös joka sykliin. Syklit seuraavat 

toisiaan ja muutos etenee koko ajan toiminnan kautta.  (Kananen, 2014, 12-13.) Tutkimuksen 

aluksi täsmennetään kehittämistehtävää ja tavoitteet ja vahvistetaan projektisuunnitelma. 

Toimintatutkimus on pääosin laadullinen, mutta siinä voidaan hyödyntää määrällisiä 

menetelmiä osana. Oleellista on, että menetelmät ovat osallistavia. (Ojasalo, Moilanen ja 

Ritalahti 2015, 60-62.) 

Kehittämisprosessin ajan kirjataan koko ajan ylös kehittämisprosessin eri vaiheita ja 

havaintoja. Se jäsentää omia ajatuksia. Samalla syntyy uusia ideoita miten viedä asioita 

eteenpäin. Kirjoittamiseen kannustetaan kaikkia prosessiin osallistuvia, koska silloin tulee 
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reflektoitua omia ja ryhmän ajatuksia, arvioida ja suunnata toimintaa. Kehittämistyöhön 

liittyvät innovaatiot voivat syntyä missä vain vaiheessa kehittämisprosessia. Tyypillisesti ne 

syntyvät aaltoillen ja kiertelevänä prosessina. Välillä on pidemmän aikaa hiljaista, mutta 

sitten tuloksia voi syntyä paljon kerralla. On tärkeää, että prosessissa pysyy avoin ja 

positiivinen ilmapiiri, jotta innovaatioita voi syntyä. (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 2015, 46-

47, 158.) 

 

3.3 Kehittäjäryhmä ja tutkimusmenetelmät 

Somelähettiläiden koordinointimallin kehittämiseen kutsutaan avoimesti eri järjestöjen 

edustajia mukaan. Ydinryhmään toivotaan viidestä viiteentoista järjestötyöntekijää ja 

vapaaehtoista, jotka koordinoivat tai haaveilevat tulevaisuudessa koordinoivansa 

vapaaehtoisia somelähettiläitä. Järjestöt ovat erityyppisiä sosiaali-, terveys-, lastensuojelu-, 

luonto- ja kulttuurijärjestöjä. Kehittäjäryhmä voi muuttua kehittämisen aikana järjestöjen 

työntekijävaihdosten tai ryhmän koon pienentyessä tai suurentuessa alkuperäisestä. 

Ydinjoukko pyritään pitämään mahdollisimman samana. Lisäksi kehittämisessä on löyhästi 

mukana Somelähettiläiden koordinaattorit -Facebook-ryhmän noin 80 jäsentä, jotka ovat 

kiinnostuneet vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinoinnista.  

Opinnäytetyön tekemiseen valitaan monipuolisesti erilaisia tutkimusmenetelmiä, jotta 

kehittämiskohteesta saadaan monipuoleisesti tietoa ja sitä voidaan hyödyntää eri vaiheissa 

prosessia hyödyntäen toimintatutkimuksen elementtejä. Näin myös saadaan 

käytännönläheisimmin ja tehokkaimmin luotua uutta mallia. Jos vain tutkittaisiin järjestöjen 

somelähettiläiden mallia, sen tulokset olisivat todennäköisesti kapeat, koska vain 

muutamassa järjestössä on nykyään käytössä somelähettiläitä. Nyt kun järjestöt ovat 

heränneet verkkovapaaehtoistehtävien luomiseen sekä kiinnostuneet juuri vapaaehtoisista 

somelähettiläistä tarvitaan uuden luomista. Toimintatutkimus on todellisuuden muuttamista 

toimintaan osallistaen juuri toiminnassa mukana olevia henkilöitä, jotta yhteisöt voivat 

tulevaisuudessakin kukoistaa (Suoranta & Ryynänen 2016, 196). 

Kehittämistyön menetelminä ovat kehittäjäryhmän tapaamisissa työskentely, benchmarking, 

case-esittelyt kehittäjäryhmän tapaamisissa ja sähköiset kyselyt niin somelähettiläille kuin 

kehittäjäryhmälle. Tässä opinnäytetyössä tehdään toimintatutkimuksen elementtejä 

hyödyntäen kaksi kehittämissykliä. Kummassakin syklissä edetään kehittäjäryhmän 

tapaamisten, somelähettiläiden koordinointimallin luomisen (vinkkilista ja opas), 

kehittäjäryhmän käytännön työssä havainnoinnin ja tutkimusosuuden eli kyselyjen kautta 

eteenpäin. 
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3.3.1 Ensimmäisen kehittämissykli 

Ensimmäisessä kehittämissyklissä ensin selvitetään millä järjestöillä on vapaaehtoisia 

somelähettiläitä. Kootaan yhteen somelähettiläiden koordinaattorit, jotka haluavat lähteä 

kehittämään järjestöille yhteistä somelähettiläiden koordinointimallia. Heistä käytetään 

nimitystä kehittäjäryhmä. Kokoonnutaan kehittäjäryhmän kanssa ensimmäiseen tapaamiseen. 

Siellä määritellään vapaaehtoisten somelähettiläiden toimintaa sekä koordinointia. Sovitaan 

yhdessä kehittäjäryhmän kanssa miten ryhmä toimii ja milloin seuraavan kerran tavataan. 

Yhdessä tehdyt päätökset sitouttavat toimijoita ja tuovat kaikki samalle viivalle, kun 

tiedetään miten prosessi edistyy. Perustetaan Facebook-ryhmä, joka kokoaa yhteen 

järjestöjen somelähettiläiden koordinaattoreita. He voivat olla työntekijöitä ja vapaaehtoisia. 

Ryhmässä herätetään keskustelua somelähettiläiden koordinoinnista, jaetaan kokemuksia ja 

kysellään mieltä askarruttavista asioista. Facebook-keskustelua hyödynnetään 

somelähettiläiden koordinointimallin kehittämisessä sekä mallin levittämisessä. Ensimmäisen 

kehittäjäryhmän tapaamisen jälkeen luodaan ensimmäinen somelähettiläiden 

koordinointimalli, jonka voi jakaa eteenpäin paperilla tai sähköisesti. 

Järjestötoimijoille esitellään Soste-risteilyllä syksyllä 2018 somelähettiläs-toimintaa sekä 

ensimmäinen somelähettiläiden koordinointimalli. Toiminnasta ja mallista käydään 

keskustelua. Kehittämistyössä on tärkeää kertoa muille kehittämisen tuloksista koko prosessin 

ajan (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 2015, 46). Kehittäjäryhmän jäsenet havainnoivat omassa 

työssään miten ensimmäinen somelähettiläiden koordinointimalli toimii.  

Havainnoin aikana ja sen jälkeen benchmarkataan yrityksiä, joilla on työntekijälähettiläitä. 

Benchmarkingissa saadaan parhaita käytäntöjä muilta, opitaan uutta ja kyseenalaistetaan 

omaa toimintaa. Lisäksi saadaan virikkeitä uusiin oivalluksiin. Tuloksia tarkastellaan 

kriittisesti ja sovelletaan omaan yhteyteen. (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 2015, 43, 186.). 

Syksyllä 2018 kokoonnutaan toiseen kehittäjäryhmän tapaamiseen. Siellä käydään läpi miten 

ensimmäinen somelähettiläsmalli on toiminut käytännössä, mitä parannettavaa siinä on, sekä 

mitä antia työntekijä-benchmarkingilla on somelähettiläiden koordinointiin. 

Talvella 2019 tavataan kolmannen kerran kehittäjäryhmän kanssa. Silloin suunnitellaan toista 

somelähettiläiden koordinointimallia. Tapaamisessa kuullaan sekä yrityksen 

työntekijälähettiläiden koordinaattorin että järjestön verkkovapaaehtoisten koordinaattorin 

kokemuksia. Esitysten pohjalta käydään keskustelua mitkä elementit ovat siirrettävissä 

somelähettiläiden koordinointiin ja mitä muita ajatuksia esittelyt synnyttivät. Poimitaan 

elementtejä somelähettiläiden koordinointimalliin. Somelähettiläiden koordinointimallin 

suunnittelun tueksi tehdään sähköinen kysely järjestöjen vapaaehtoisina somelähettiläinä 

toimiville. Kyselyssä selvitetään miten he itse kuvailevat toimintaa vapaaehtoisena 

somelähettiläänä, millaisia tapoja on koordinoida somelähettiläitä ja miten somelähettiläitä 
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heidän mielestään tulisi koordinoida. Kyselyllä saadaan somelähettiläiden itsensä ääni 

kuuluviin.  

 

3.3.2 Toinen kehittämissykli 

Kehittämistyössä aloitetaan toinen sykli. Silloin työstetään toinen somelähettiläiden 

koordinointimalli kirjoittamalla opas somelähettiläiden koordinointiin. Oppaan 

kirjoittamisessa hyödynnetään koko prosessin aikana saamaa tietoa ja käsitystä 

somelähettiläiden koordinoinnista. Kehittäjäryhmän jäsenet havainnoivat omassa työssään 

miten toinen somelähettiläiden koordinointimalli toimii.  

Keväällä 2019 kokoonnutaan neljänteen somelähettiläiden koordinaattoreiden tapaamiseen. 

Siellä käydään läpi somelähettiläiden kyselyn tulokset, kommentoidaan opasta ja kuullaan 

esityksiä somelähettiläiden tai vastaavien koordinoinnista. Tehdään sähköinen loppukysely 

kehittäjäryhmälle kehittämisprosessin arviointia varten. Siinä selvitetään kehittämisprosessin 

tavoitteisiin pääsemistä, mitkä kohdat koettiin merkittävimmiksi prosessissa sekä mallin 

merkittävyyttä ja helppokäyttöisyyttä sekä kehittämistyön luomaa muutosta (Ojasalo, 

Moilanen ja Ritalahti 2015, 47-48). 

Somelähettiläiden koordinointi -mallia levitetään järjestöjen käyttöön Somelähettiläiden 

koordinaattorit -Facebook-ryhmän, vapaaehtoisten koordinaattoreiden verkostojen ja 

tapahtumien kautta kaikkien käyttöön. 

 

3.4 Sähköinen kysely somelähettiläille  

Ensimmäisessä kehittämissyklissä toteutetaan sähköinen kysely somelähettiläille ja 

vastaaville, jotta saadaan tietoon somelähettiläiden näkemys somelähettiläs-toiminnasta, sen 

koordinoinnista sekä miten se heidän mielestään kannattaa toteuttaa. Kysely toteutetaan 

harkinnanvaraisesta näytteestä. Kyselyssä selvitetään miten somelähettiläät itse kuvailevat 

toimintaa vapaaehtoisena somelähettiläänä, millaisia tapoja on koordinoida somelähettiläitä 

ja miten somelähettiläitä heidän mielestään tulisi koordinoida.  

Kyselyn teoriana pidetään vapaaehtoistyön ja työntekijälähettiläs-toiminnan teoriaa. 

Teoriasta johdetaan kyselyn kysymykset (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 2015, 104-105). 

Kyselyllä saadaan laajemmin tietoa somelähettiläiden toiminnasta ja koordinoinnista kuin 

vain kehittäjäryhmältä. Kyselyyn vastaajien määrä ei todennäköisesti tule olemaan iso, mutta 

kun se suhteutetaan Suomessa tällä hetkellä vapaaehtoisten somelähettiläiden määrään, 

kyselyn vastaukset ovat relevantteja kehittämisen kannalta ja tuloksia voidaan yleistää 

perusjoukkoa vastaavaksi. 
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Kyselylomake perustuu kehittämistyön tavoitteisiin. Kyselyyn valitaan kysymykset, jotka 

auttavat tavoitteeseen pääsemistä. Kyselyssä huolehditaan, että se on järkevän mittainen ja 

selkeä. Vastaajan pitää ymmärtää kysymykset helposti ja yksiselitteisesti. (Ojasalo, Moilanen 

ja Ritalahti 2015, 130-131.) Kyselyssä on kysymykset: 

- Järjestö, jonka vapaaehtoisena somelähettiläänä toimit 

- Syntymävuosi 

- Sukupuoli 

- Mitä kanavia käytät pääasiassa toimiessasi somelähettiläänä 

- Kuvaile mitä konkreettisesti teet somelähettiläänä. Esim. kirjoitan blogitekstejä, 

keskustelen somen vertaisryhmässä, luon sisältöä järjestön somekanaviin 

- Mikä motivoi sinua toimimaan somelähettiläänä. Valitse kolme sinulle 

merkityksellisintä asiaa 

- Mistä alun perin sait tiedon somelähettilästoiminnasta 

- Kuinka teillä somelähettiläisiin pidetään yhteyttä 

- Kuinka usein olet yhteydessä koordinaattoriin tai muihin somelähettiläisiin 

- Kuvaile miten sinun järjestössäsi somelähettiläitä koordinoidaan ja tuetaan 

- Mitä asioita teillä somelähettiläiden koulutuksessa on käyty läpi 

- Jos sinun pitäisi kertoa täysin uudelle työntekijälle, että miten vapaaehtoisia 

somelähettiläitä kannattaa koordinoida, ohjata ja tukea tehtävässään, niin mitä 

sanoisit 

- Mikä saa sinut tarttumaan johonkin järjestön kampanjaan tai teemapäivään 

somelähettiläänä 

- Mikä somelähettilästoiminnassa sinua kiehtoo ja pitää sinut mukana 

- Mitä muuta haluat kertoa somelähettiläänä toimimisesta tai sen koordinoinnista 

Kyselyyn lisätään saate, josta selviää mistä on kyse ja vastaaja voi vielä päättää osallistuuko 

hän tähän tutkimukseen vai ei.  Saate lisää vastausmotivaatiota. Saatteessa selviää mikä 

kysely on kyseessä, kyselyn tekijä, kohderyhmä, perustelu kyselyn tarpeellisuudesta, 



 26 
       

 

anonymiteetin säilyttäminen, palautuspäivämäärä, kiitokset yhteistyöstä ja tekijän nimi. 

(Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 2015, 133.) 

Kysely analysoidaan käyttäen perustavia menetelmiä kuten keskilukuja sekä hyödynnetään 

avoimista kysymyksistä tulleita asioita teemoittelun kautta. Kyselyn vastaajamäärän koko, 

katomäärä ja sitoutuminen analysoidaan. 

 

3.5 Vahvuudet toimintatutkimuksen elementtejä käytettäessä  

Toimintatutkimuksen elementtejä hyödyntäen voidaan osallistaa tekemiseen niin järjestöjen 

työntekijät kuin vapaaehtoisetkin. Näin malliin saadaan hyödynnettyä käyttäjien näkemys 

sekä kokeilujen kautta kehitettyä mallia eteenpäin. Toimintatutkimus on tapa olla ja toimia 

maailmassa, jossa jokainen saa olla itse toimija ja tekijä, sekä rakentaa itse maailmaa 

(Suoranta & Ryynänen 2016, 196). 

Kun hyödynnetään toimintatutkimuksen elementtejä, niin malliin vaikuttaa tutkimukselliset 

asiat, eikä asioita tehdä vain ”musta tuntuu” -menetelmällä. Toimintatutkimuksessakin tulee 

kiinnittää huomiota tutkimusasetelman laadintaan eli tutkitaan niitä asioita, joihin 

tutkimusongelma liittyy ja käytetään tutkimusmenetelmiä oikein. Validiteetilla tarkoitetaan, 

että tutkitaan oikeita asioita. Validiteetti varmistetaan käyttämällä oikeaa 

tutkimusmenetelmää, oikeaa mittaria ja mittaamalla oikeita asioita. Ongelmana on, että 

mikä on oikea missäkin tilanteessa ja miten oikea määritellään. Reliabiliteetillä tarkoitetaan 

mittausten pysyvyyttä eli toistettaessa saadaan samat tulokset. Toimintatutkimuksessa 

luotettavuusarviointi on vaikeaa, koska kyseessä on laadullinen tutkimus, joka tavoittelee 

muutosta. Toimintatutkimus koostuu monesta tutkimuksesta, joilla ilmiötä tarkastellaan. 

Näiden luotettavuutta voidaan pyrkiä arvioimaan luotettavuuskriteereillä, mutta itse 

muutoksen luotettavuuden arviointi jää avoimeksi. (Kananen 2014, 125-127.)  

Toimintatutkimuksessa luotettavuuden arvioinnin lähtökohtana on riittävän tarkka 

dokumentaatio tulosten, menetelmien ja tiedonkeruun osalta. Muuten ulkopuolisen on vaikea 

päätellä mitään tutkimuksen luotettavuudesta. Dokumentaation avulla voidaan myös arvioida 

tulosten yleistettävyyttä, jos samat prosessit voitaisiin siirtää toiseen lähtökohdaltaan 

samankaltaiseen tilanteeseen, niin tulosten voidaan olettaa olevan siirrettävissä. Saadut 

tulokset pätevät varmasti vain kyseessä olevaan tapaukseen, jos validiteetti on kunnossa. 

Toimintatutkimus ei pyri yleistettävyyteen. Kun tutkittavat lukevat tutkimustulokset ja jos he 

ovat samaa mieltä tutkittavien kanssa, vahvistaa tämä toimintatutkimuksen luotettavuutta. 

Triangulaation, eli useamman tiedonkeruumenetelmän käyttö tutkimustulosten 

vahvistamiseksi, lisää luotettavuutta. Myös toteen näyttäminen lisää luotettavuutta. 

Tieteellisen raportin pitäisi osoittaa aukottomasti miten tulkinta on tehty ja miten tulkinta 
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nousee aineistosta. Toimintatutkimuksessa ei pyritä yleistämään, vaan ymmärtämään ja 

selittämään ilmiötä. (Kananen 2014, 134-137.) 

Koska toimintatutkimus nivoutuu vahvasti käytäntöön, se tukee meneillään olevia työelämän 

muutosprosesseja ja lisää verkottumista (Kananen 2014, 139). Toimintatutkimuksen 

elementtejä hyödyntäen saadaan malli aidosti heti käyttöön, eikä se jää vain raportiksi 

kirjahyllyyn. Kun kehittäjäryhmäläiset toimivat eri järjestöissä sekä liikkuvat kukin omissa 

verkostoissaan, niin malli leviää heidän kauttaan laajemmalle kuin jos kehittämiseen tai 

tutkimiseen osallistuisi vain yksi kehittäjä/tutkija, jolla ei olisi niin vahvaa järjestötyön 

kontakteja kuin isolla kehittäjäjoukolla. 

 

3.6 Heikkoudet toimintatutkimuksen elementtejä käytettäessä 

Toimintatutkimuksen suurin haaste on sen luotettavuus niin tosiasioiden mittaamisessa kuin 

toistettavuudessakin. Toimintatutkimuksessa mittaamisen tekee hankalaksi, että tulkinnat 

rakentavat sosiaalista todellisuutta ja niihin vaikuttavat mm. ihmisten väliset 

merkitysneuvottelut. (Heikkinen & Syrjälä 2008, 148-149.) Toimintatutkimuksen elementtien 

hyödyntämisen heikkoutena ovat myös mallin kehittämisen hitaus sekä kehittäjäjoukon 

sitoutumisen mahdollinen heikentyminen tai kehittäjien vaihtuminen. Kun kehittämistyössä 

on mukana niin työntekijöitä kuin vapaaehtoisia, niin aikataulujen yhteensovittaminen voi 

muodostua haasteeksi. Kun toinen voi haluta kehittäjäryhmän tapaamiset virka-aikana ja 

toinen taas iltaisin. Kehittämistyö toimintatutkimuksen elementein voi myös kaatua liian 

paljon tutkija-kehittäjän harteille ja silloin lopputulokseen saattaa vaikuttaa liikaa tutkija-

kehittäjän ajatukset, eikä koko kehittäjäryhmän ajatukset. 

Toimintatutkimuksellisin elementein toteutetun työn merkityksellisyys saattaa olla rajoitettu. 

Työ voi olla merkityksellinen pienelle joukolle tietyn ajan, mutta sen yleistettävyys 

laajemmalle voi olla haasteena. 

Toimintatutkimuksessa perehtyneisyys omaan työhön tai asiaan voi estää asioita näkemästä 

uudella tavalla (Kananen 2014,138). Tässä kyseisessä opinnäytetyössä tämä riski ei ole kovin 

iso, koska ollaan luomassa lähes kaikille uutta toimintamallia, eikä muuttamassa vanhaa 

toimintamallia uudeksi. Pitää silti olla tarkkana, jotta uskalletaan ajatella uusiksi, tutkia, 

kokeilla ja kehittää koko ajan! 

 

4 Näin vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointimalli luotiin 

Kehittämistyö toteutettiin huhtikuusta 2018 huhtikuuhun 2019. Sen aikana työstettiin 

monipuolisesti kehittäjäryhmän tapaamisissa vapaaehtoisten somelähettiläiden mallia ja 
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luotiin Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin -opas. Ensin luotiin Vinkkejä 

somelähettiläiden koordinointiin -vinkkilista (ensimmäisessä kehittämissyklissä) sekä Vinkkejä 

somelähettiläiden koordinointiin -opas (toisessa kehittämissyklissä). Kehittämistyön aikana 

tehtiin vapaaehtoisille somelähettiläille tai vastaaville sähköinen kysely. Kehittämistyön 

lopuksi tehtiin kehittämisryhmän toimintaan osallistuneille loppukysely. (Kuvio 3.) 

 

 

Kuvio 3: Vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointimallin luominen 

 

Kehittämisryhmän työskentely perustui neljään tapaamiseen (Kuvio 4), joihin keskimäärin 

osallistui yhdeksän järjestöjen työntekijää tai vapaaehtoista. Tapaamisten lisäksi toimi 

Somelähettiläiden koordinaattorit -Facebook-ryhmä, jossa vaihdettiin kokemuksia ja 

ajatuksia. Ryhmässä oli mukana 80 henkilöä. 
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Kuvio 4: Kehittäjäryhmän tapaamiset ja aiheet 

 

4.1 Näin ensimmäinen kehittämissykli eteni 

Ensimmäinen kehittämissykli muodostui ensimmäisestä kehittäjäryhmän tapaamisesta, jossa 

tehtiin ryhmätöitä somelähettiläiden koordinoinnista, somelähettiläiden koordinointi -

vinkkilistan kirjoittamisesta, käytännön työssä havainnoinnista, benchmarkingista, toisesta ja 

kolmannesta kehittäjäryhmän tapaamisista sekä kyselystä somelähettiläille. 

 

4.1.1 Ensimmäinen kehittäjäryhmän tapaaminen 

Aluksi selvitettiin millä järjestöillä on vapaaehtoisia somelähettiläitä. Twitteriin laitettiin 

4.4.2018 kysymys ”Millä järjestöillä on vapaaehtoisia somelähettiläitä, joita koordinoidaan 

jotenkin? #somelähettiläs #vapaaehtoistyö #järjestöt”. Lisäksi kirjoitettiin 4.4.2018 

https://twitter.com/hashtag/somel%C3%A4hettil%C3%A4s?src=hash
https://twitter.com/hashtag/vapaaehtoisty%C3%B6?src=hash
https://twitter.com/hashtag/j%C3%A4rjest%C3%B6t?src=hash


 30 
       

 

Facebookin vapaaehtoistyön koordinaattoreiden Valikko-verkosto sekä järjestösomeaktiivien 

Järjestöt ja sosiaalinen media - non-profits and social media -ryhmissä: 

”Veikkaanpa, että monella järjestöllä on vapaaehtoisia somelähettiläitä. 

Tyyppejä, jotka toimivat omissa someverkostoissaan ja vievät eteenpäin 

järjestöön liittyviä teemoja omien ideoidensa pohjalta. Järjestö kuitenkin 

tukee ja koordinoi somelähettiläitä jättäen heille sopivan vapauden toimia 

itsenäisesti. Vaan kellä tällaisia tai tämän tyyppisiä somelähettiläitä onkaan?”. 

Vastauksista tuli ilmi, että vapaaehtoisia somelähettiläitä tai vastaavia on Allergia-, iho- ja 

astmaliitolla (somelähettiläät), YAD ry:llä (Street team), Ensi- ja turvakotien liitolla 

(somelähettiläät), Punaisella ristillä (somelähettiläät) ja Suomen Partiolaisilla (Young Spoke 

people). Finfami Uusimaalla ja Suomen migreeniyhdistyksellä on alkamassa 

somelähettilästoiminta. Lisäksi useammalla järjestöllä on vapaaehtoisia, jotka toteuttavat 

järjestön omiin some-kanaviin sisältöjä tai joiden vapaaehtoisia toimii verkossa 

vapaaehtoisina esimerkiksi chat-ohjaajina. Facebook-keskustelusta tuli pitkä ja se keräsi 

huomattavasti enemmän tykkäyksiä kuin ryhmän tavallinen keskustelun aloitus. Tästä voi 

päätellä, että vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointi kiinnostaa ja innostaa. 

Somelähettiläiden koordinaattorit tapasivat ensimmäisen kerran 22.8.2018. Tapaamisen 

tarkoituksena oli muodostaa käsitys vapaaehtoisten somelähettiläiden toiminnasta ja 

koordinoinnista, tutustua toisiin ja suunnitella kehittämisprosessin työnjakoa ja ensimmäistä 

somelähettiläiden koordinointimallia. 

Ensimmäisen tapaamisen osallistujat kerättiin laittamalla Facebookin Järjestöt ja sosiaalinen 

media -ryhmään 8.8.2018 kutsu: 

”Hoi sinä, jota kiinnostaa vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointi! Voi 

olla, että teillä on jo somelähettiläitä tai vasta haaveilette sellaisista. Tule 

yhdessä miettimään miten somelähettiläitä voisi parhaalla mahdollisella tavalla 

koordinoida! Mietitään rekrytointia, yhteydenpitoa, parhaita ja kurjimpia 

tilanteita ja ehkä jopa seurantaa/dokumentointia. Vaihdetaan parhaita 

käytäntöjä ja ideoita! 

Tervetuloa Allergiatalolle Helsinkiin ke 22.8. klo 13-15! 

Kutsu on avoin kaikille. Kokoontuminen on ihan epävirallista ja verkostomaista. 

Minä lupaan ottaa kopin siitä, että kaksi tuntia käytetään tehokkaasti. Kaikki 

pääsevät ääneen ja post it -lappujen ja fläppien ääreen ja jotain konkreettista 

lopputulosta jää käteen. Ilmoittaudu huikkaamalla minulle tulostasi.” 
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Muutamassa tunnissa oli kiinnostuneita 16 ja jonoon jäi 23 henkilöä. Yhteensä julkaisu herätti 

74 tykkäystä, joka kertonee asian kiinnostavuudesta. Osallistujamäärä jouduttiin rajaamaan 

17 henkilöön, jotta tapaamisessa pystyisi aidosti työstämään asioita syvemmin. Lopulta 

ensimmäiseen tapaamiseen tuli paikalle 16 järjestöjen työntekijää tai vapaaehtoista, jotka 

olivat kiinnostuneet vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinoinnista. He olivat 

erityyppisistä järjestöistä, heitä oli sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, lastensuojelu- ja ammatti- 

ja luontojärjestöistä. 

Tapaamisessa perehdyttiin Allergia-, iho- ja astmaliiton somelähettilästoimintaan ja sen 

koordinointiin, tutustuttiin ryhmäläisiin ja heidän järjestöihinsä, keskusteltiin mitä 

tarkoitetaan somelähettilästoiminnalla sekä vaihdettiin ajatuksia somelähettiläistä. Sovittiin 

kehittäjäryhmän työnjaosta ja ensimmäisen somelähettiläsmallin tekemisestä vinkkilistaksi. 

Tehtiin ryhmätöitä kiertäen fläpiltä toiselle. Fläppien aiheena olivat 

- Mitä somelähettiläs voisi tehdä? 

- Mistä ja miten rekrytoida somelähettiläitä? 

- Yhteydenpito somelähettiläisiin, kuinka usein, mikä kanava? 

- Parhainta tai pahinta mitä somelähettiläiden kanssa voi tapahtua? 

- Miten seurata tai dokumentoida somelähettiläiden tekemiä juttuja tai heidän 
koordinointiin liittyviä asioita? 

- Älä tee näin somelähettiläiden koordinoinnissa 

- Kannattaa tehdä näin somelähettiläiden kanssa 

Ryhmätyöt purettiin yhdessä sekä kirjattiin ajatukset ylös. Sen jälkeen kirjoitettiin ryhmittäin 

viiden kohdan vinkkilistat somelähettiläiden koordinointiin ja käytiin ne läpi. Lopuksi sovittiin 

seuraavasti tapaamiskerrasta. Ryhmätöiden tulokset esitellään luvussa 5. 

Ensimmäisen somelähettiläiden koordinaattorit -kehittäjäryhmän tapaamisessa perustettiin 

Somelähettiläiden koordinaattorit -Facebook-ryhmä. Siellä pystyi vaihtamaan ideoita ja 

vinkkejä sekä saamaan vertaistukea miten parhaalla mahdollisella tavalla koordinoida 

vapaaehtoisia somelähettiläitä. Ryhmän jäsenmäärä vakiintui nopeasti noin 80 jäseneen. 

Ryhmässä keskustelu oli hiljaista. Elokuusta 2018 maaliskuuhun 2019 ryhmään tuli yhteensä 26 

julkaisua eli 3,25 julkaisua per kuukausi. Kommentteja tuli 186 eli 7,15 per julkaisu. 

Tykkäämisiä ja kommentteja tuli 394 eli noin 15 per julkaisu. Voiko tämä kertoa siitä, että 

kokemuksia somelähettiläiden koordinoinnista ei ole, mutta haaveita omista somelähettiläistä 

on? 
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Facebook-ryhmässä esiteltiin aina kehittäjäryhmän tapaamisten tuloksia, määriteltiin yhdessä 

mitä tarkoitetaan järjestön vapaaehtoisella somelähettiläällä, käytiin läpi erilaisia 

somelähettiläiden pelisääntöjä ja vinkkailtiin hyviä juttuja. 

 

4.1.2 Somelähettiläiden koordinointi -vinkkilistan kirjoittaminen 

Ensimmäisen kehittäjäryhmän tapaamisessa tehtyjen ryhmätöiden sekä Facebook-ryhmän 

keskusteluiden perusteella ensimmäinen somelähettiläiden koordinointimalli. Se muodostui 

vinkkilistaksi. Lista kirjoitettiin käytännönläheisesti ja helposti lähestyttävään tyyliin, jotta 

mahdollisimman moni ymmärtäisi mistä somelähettilästoiminnassa on kyse ja miten 

somelähettiläitä voi koordinoida.  

Vinkkilista oli pituudeltaan kaksi A4-arkkia. Siinä oli otsikot: 

- Mitä somelähettiläs tekee 

- Näillä alkuun! 

- Vapautta ja tukea tarjolla! 

- Miten sitouttaa mukaan somelähettiläs-toimintaan? 

- Aseta tavoitteet ja mieti seuranta kuntoon! 

(Liite 1.) 

 

4.1.3 Vinkkilista käytössä 

Somelähettilästoiminnasta kerrottiin järjestötoimijoille M/S Soste -risteilyllä 10.10.2018 Digi 

avun välittäjänä -ohjelmasessiossa. Siellä käytiin läpi miten somelähettiläät toimivat 

vapaaehtoisina kotisohvaltaan sekä mitkä onnistumisen helmet somelähettilästoiminta on 

antanut järjestölle. Näkökulmina olivat Ensi- ja turvakotien liiton sekä Allergia-, iho- ja 

astmaliiton somelähettiläistoiminta. Lisäksi esiteltiin somelähettiläiden koordinaattorit -

kehittäjäryhmän työskentelyn pohjalta tehty Vinkkilista: Vinkkejä somelähettiläiden 

koordinointiin (Liite 1). Vinkit levitettiin myös Facebookissa Somelähettiläiden koordinaattorit 

-ryhmässä sekä Twitterissä. Näin kuultiin miten muut kuin somelähettiläiden koordinoinnin 

kehittäjäryhmäläiset kokevat somelähettilästoiminnan vinkit.  
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Kehittäjäryhmäläiset havainnoivat vinkkien toimivuutta omassa käytännön työssään. Osa 

ryhmäläisistä lähti kehittämään omaan järjestöönsä somelähettilästoimintaa, osa pohti 

voisiko heillä somelähettilästoiminta olla mahdollista. 

 

4.1.4 Benchmarking ja toinen kehittäjäryhmän tapaaminen 

Syksyllä 2018 tehtiin benchmarking työntekijälähettilästoiminnasta laittamalla Googleen 

hakusanaksi ”työntekijälähettiläs” sekä Twitterissä katsomalla mitä löytyy hästägillä 

#työntekijälähettiläs ja katsomalla näistä erityisesti koordinointiin tai työntekijän 

ohjeistuksiin liittyviä asioita. Näin löytyi monia blogitekstejä ja powerpointeja 

työntekijälähettilyydestä. 

Selkeästi benchmarkingissa nousi esille seuraavat yritykset Kela, Sonera ja Paulig. Heidän 

työntekijälähettiläs-toiminnasta kertovat mm. seuraavat nettisivut: 

- Kelan someohje https://www.kela.fi/documents/10180/2628102/Someohje.pdf/ 

- #soneralainen sosiaalisessa mediassa 

https://twitter.com/NikoNorisalo/status/638309423459512320/photo/ 

- Aitoon avoimuuteen tarvitaan koko työyhteisö (Paulig) https://procom.fi/wp-

content/uploads/2016/03/Mervi-Siikala.pdf. 

Yhteistä benchmarkingissa löytyneille yritysten työntekijälähettiläiden ohjeistuksille ja 

koordinoinnille oli työntekijöiden vapaus ja aktiivisuuteen kannustaminen, eikä niinkään 

tarkat rajoittavat ohjeet mitä saa tai ei saa tehdä. Työntekijälähettiläitä muistutettiin, että 

he edustavat työnantajaansa ja heidän kannattaa olla ystävällisiä ja huomaavaisia 

toimiessaan somessa. Vaikeissa tilanteissa kannustettiin olemaan yhteydessä viestintään, 

jotta saa tukea tilanteeseensa.  

Somelähettiläiden koordinaattorit kokoontuivat toiseen tapaamiseen 20.11.2018. Silloin 

käytiin läpi miten ensimmäinen somelähettiläsmalli eli vinkkilista on toiminut käytännössä. 

Keskustelussa käytiin läpi missä vaiheessa kukin on somelähettilästoiminnassa ja mitä 

käytännön huomioita on tullut koordinointiin. Lisäksi käytiin lyhyesti läpi benchmarkingin 

antia ja mietittiin somelähettiläiden rekrytointia ja käytännön koordinointia. Osallistujia oli 

kahdeksan. Osa alkuperäisestä kehittäjäryhmästä oli aikataulullisesti estynyt tulemaan 

mukaan tapaamiseen, ilmeisesti osa taas oli huomannut, ettei ryhmä vastannut heidän 

tarpeitaan tai ettei heillä ollut ryhmään annettavaa. 

https://www.kela.fi/documents/10180/2628102/Someohje.pdf/
https://twitter.com/NikoNorisalo/status/638309423459512320/photo/
https://procom.fi/wp-content/uploads/2016/03/Mervi-Siikala.pdf
https://procom.fi/wp-content/uploads/2016/03/Mervi-Siikala.pdf
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Keskustelussa tuli ilmi, että moni järjestö on vielä aivan alkumetreillä somelähettiläs-

toiminnassa eli aloittamassa rekrytointia. On huomattu, että tarvitaan konseptoitu 

vapaaehtoistehtävä, jotta se on mielenkiintoinen vapaaehtoiselle sekä helppo järjestölle, kun 

kaikki tietävät mitä, miksi ja miten ollaan tekemässä. Rekrytoinnissa on tehokasta, jos 

työntekijä itse heittäytyy mukaan esimerkiksi videolla tai hyödyntää jo olemassa olevien 

somelähettiläiden lainauksia. Monikanavaisuus toimii rekryilmoituksissa. Kun vapaaehtoinen 

on saatu kiinnostumaan tehtävästä, niin hänet kannattaa perehdyttää ja tuupata ensimmäisiin 

tekemisiin. Koordinoinnissa Facebook-ryhmät ovat tällä hetkellä tehokkaimpia. 

Koordinoinnissa kannattaa olla paljon aitoutta ja rentoutta. Minimissään kerran viikossa 

kannattaa olla jotain syötettä ryhmään. Koulutuksia voi järjestää myös etänä, niissä voidaan 

suunnitella tulevaa tai kouluttaa jotain erityisiä sometaitoja. Kerran vuodessa järjestetään 

kasvotusten tapaaminen. Kun koordinaattori tekee somelähettiläiden koordinoinnin 

vuosikellon, niin se helpottaa koordinointia. Kehityskeskustelut kannattaa pitää vuosittain. 

Keskustelusta nousi selkeästi esille, että somelähettiläiden koordinointi kaipaa vielä lisää 

tietoa ja kokemuksia, siksi kannattaa jatkaa somelähettiläiden koordinointimallin työstämistä 

laajemman oppaan muotoon. 

 

4.1.5 Kolmas tapaaminen ja kysely somelähettiläille 

Kehittäjäryhmä tapasi kolmannen kerran 23.1.2019. Silloin keskityttiin suunnittelemaan 

tulevaa ja oppimaan muiden kokemuksista. Tapaamisessa kuultiin suuren suomalaisen 

yrityksen työntekijälähettilyydestä heidän viestintätyöntekijänsä kertomana sekä suuren 

suomalaisen nuorisojärjestön vapaaehtoisista lähettiläistä, joka on hyvin samankaltainen kuin 

somelähettilästoiminta. Molempien esitysten (noin 30min) jälkeen keskusteltiin miten nämä 

ajatukset menevät yksiin vapaaehtoisen somelähettiläs-toiminnan koordinoinnin kanssa. 

Osallistujia oli kuusi. 

Suuren yrityksen työntekijälähettilyydestä sekä suuren nuorisojärjestön vapaaehtoisten 

lähettiläiden toiminnasta opittiin paljon. Pääsanomana oli, että pitää luottaa lähettiläisiin, he 

kyllä haluavat ja osaavat tehdä hyvää. Vielä kun vähän kouluttaa somen käyttöön lisää, 

kannustaa yhdessä ideoimaan sometempauksia ja ruokkii toimimaan, niin lähettiläät tekevät 

vielä enemmän. Järjestö voi vaikuttaa siihen mihin sävyyn järjestö puhuu asioista ja miten 

lähettiläät puhuvat asioista. On olennaista pitää lähettilästoiminta vapaaehtoisen mielessä, 

siksi tarvitaan yhteydenpitoa sekä koulutuksia kasvotusten sekä etänä. Näitä esitysten anteja 

suunniteltiin hyödynnettävän Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin -oppaassa. 

Oppaan suunnittelun pohjana toimi myös kysely järjestöjen somelähettiläille. Se toteutettiin 

maaliskuussa 2019. Siinä selvitettiin miten he toimivat somelähettiläänä, millaisia tapoja 
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heidän taustajärjestöillä on koordinoida somelähettiläitä ja mitkä ovat heidän mielestään 

parhaat tavat koordinoida somelähettiläitä. Kyselyn aineisto ja tulokset on esitelty luvussa 6. 

 

 

4.2 Näin toinen kehittämissykli eteni 

Toinen kehittämissykli koostui Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin -oppaan 

kirjoittamisesta, neljännestä kehittäjäryhmän tapaamisesta, käytännön työssä 

havainnoinnista, loppukyselystä kehittäjäryhmälle ja oppaan levittämisestä. 

 

4.2.1 Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin -oppaan kirjoittaminen 

Maaliskuussa 2019 luotiin toinen malli somelähettiläiden koordinointiin eli kirjoitettiin 

Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin -opas (Liite 2). Se perustui kehittämistyön 

alkupuolella tehtyyn vinkkilistaan: Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin (Liite 1). Oppaan 

kirjoitusta varten käytiin läpi kehittäjäryhmän tapaamisten muistiot, ryhmätyön ja 

benchmarkauksen tulokset sekä somelähettiläille tehdyn kyselyn tulokset. Niiden pohjalta 

kirjoitettiin Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin -opas. Opasta on esitelty tarkemmin 

luvussa 7. 

Kehittäjäryhmäläiset havainnoivat vinkkien toimivuutta omassa käytännön työssään. Osa oli 

luonut omaan järjestöönsä somelähettilästoimintaa ja osa pohti miten heillä 

somelähettilästoimintaa voisi heillä kehittää. 

 

4.2.2 Neljäs kehittäjäryhmän tapaaminen  

Neljännessä kehittäjäryhmän tapaamisessa 26.3.2019 käytiin läpi somelähettiläs-kyselyn 

tulokset, kommentoitiin Vinkkejä somelähettiläiden koordinointi -opasta ja kuultiin 

esimerkkejä järjestöjen sometiimien toiminnasta. Tapaamisessa käytiin läpi somelähettiläs-

kyselyn oleellisimmat tulokset. Sen jälkeen kuultiin kahden eri sosiaali- ja terveysalan 

järjestön sometiimien toiminnasta hyvin käytännönläheisesti. Nämä sometiimit toimivat 

samankaltaisesti kuin somelähettiläät. Esittelyissä tuli ilmi miten järjestö voi hyödyntää 

sometiimiläisten tuottamaa sisältöä järjestön omissa somekanavissa. Sometiimiläisten 

tekemät julkaisut ovat samaistuttavia ja antavat seuraajille vertaistukea ja rohkaisua, myös 

vapaaehtoinen saa kokemuksen ”onnistuin”. Teemakuukaudet ja -viikot helpottavat 

sometiimiläisen hommaan tarttumista, kun ei tarvitse tyhjästä keksiä sisältöä. Järjestön 
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kannattaa kertoa menestyvistä somejulkaisuista somelähettiläälle, positiivista palautetta kun 

ei koskaan saa liikaa. Molemmilla järjestöillä oli kokemus, että sometiimiläisiä on ollut helppo 

rekrytoida ja järjestön viestit leviävät hyvin somessa myös suljettuihin ryhmiin. Esiteltyjä 

sometiimien toimintaa peilattiin sekä somelähettilästoimintaa että opasta vasten.  

Tapaamisessa käytiin läpi Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin -opasta. Sitä 

kommentoitiin ja viilattiin entistä paremmaksi. Lopuksi annettiin palautetta oppaasta. Siinä 

mainittiin mm.  

- ”Tämä on hyvä paketti niin sille, joka lähtee tyhjiltään kuin konkarille.” 

- ”Hyvä paketti” 

- ”Sairaan hyvä paketti. Olisipa tämä ollut silloin kun aloitti somelähettiläs-toiminnan.” 

- ”Hämmentävää, kuinka paljon oppaassa oli samoja juttuja kuin mitä itse on kokenut, 
vaikken ole ollut mukana oppaan tekemisessä.” 

Tapaamisessa oli kuusi osallistujaa. Tapaamisen lopuksi sovittiin, että vaikka tämä oli 

viimeinen virallinen kehittäjäryhmän tapaaminen, niin tapaamisia jatketaan syksyllä 2019. 

Näin voidaan vaihtaa kokemuksia somelähettiläiden koordinoinnista ja kehittää toimintaa. 

 

4.2.3 Loppukysely kehittäjäryhmälle ja mallin levittäminen 

Kehittämistyön lopuksi tehtiin seurannaksi kysely kehittäjäryhmän jäsenille. Siinä selvitettiin 

muutosta mikä on vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointiin liittyen tapahtunut kevään 

2018 ja kevään 2019 välillä.  

Kyselyssä oli asteikko-kysymyksinä: Mieti viime kevättä ja nyt tätä kevättä. Vastaa väitteisiin 

oletko eri mieltä (1) vai samaa mieltä (5) vai jotain siltä väliltä. Jos tuntuu, ettei kysymys 

sovi sinulle voit jättää kohdan tyhjäksi. 

- Keskustelu somelähettiläistä on lisääntynyt 

- Ymmärrys somelähettiläiden koordinoinnista on kasvanut 

- Tiedän paremmin miten voin rekrytoida somelähettiläitä 

- Osaan nyt toimia paremmin somelähettiläiden kanssa 

- Ymmärrän vahvemmin somelähettiläiden koordinointia 

Avoimina kysymyksinä oli 

- Miten kuvaisit yleisellä tai henkilökohtaisella tasolla muutosta, joka on tapahtunut 
somelähettiläs-toimintaan liittyen viimeisen vuoden aikana? 
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- Mitä muuta haluat sanoa tähän vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinoinnin 
kehittämiseen liittyen? 

(Liite 4.)  

Kyselyyn vastasi kuusi kehittäjäryhmän jäsentä. Vastaajajoukko on pieni, mutta se edusti 

kehittäjäryhmää, sillä kehittäjäryhmän tapaamisiin osallistui keskimäärin yhdeksän henkilöä. 

Kyselyn vastauksissa (n=6) tuli ilmi, että vastaajat kokivat, että keskustelu somelähettiläistä 

on lisääntynyt 4,3/5, ymmärrys somelähettiläiden koordinoinnista on kasvanut 4,5/5, tietää 

paremmin miten voi rekrytoida somelähettiläitä 4,3/5, osaa nyt toimia paremmin 

somelähettiläiden kanssa 4,3/5 ja ymmärtää vahvemmin somelähettiläiden koordinointia 

4,5/5. (Kuvio 5.) 

 

Kuvio 5: Kehittäjäryhmän kokemus muutoksesta kevään 2018 ja kevään 2019 välillä. 

Kysyttäessä ”Miten kuvaisit yleisellä tai henkilökohtaisella tasolla muutosta, joka on 

tapahtunut somelähettiläs-toimintaan liittyen viimeisen vuoden aikana” vastaajat (n=4) 

kuvasivat muutosta näin: 

”Vertaistuellisten tapaamisten kautta olen saanut paljon uusia vinkkejä ja 

näkökulmia somelähettiläiden koordinointiin. On helpottanut, että aluksi 

rakennettiin yhteistä ymmärrystä toiminnasta, näin tapaamisista on saanut 

vielä enemmän konkreettisia vinkkejä ja tukea. Myös kiva päästä jakamaan 

uudenlaisen vapaaehtoistoiminnan toimiva käytäntöjä ja haasteita.” 

”Olemme rekrytoineet vapaaehtoisia omassa yhdistyksessämme 

kuunneltuamme ensin muiden kokemuksia.” 

0 1 2 3 4 5

.

Ymmärrän vahvemmin somelähettiläiden
koordinointia

Osaan nyt toimia paremmin
somelähettiläiden kanssa

Tiedän paremmin miten voin rekrytoida
somelähettiläitä

Ymmärrys somelähettiläiden
koordinnoinnista on kasvanut

Keskustelu somelähettiläistä on
lisääntynyt

Muutos kevät 2018 - kevät 2019
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”Tiettyä jäsennystä siihen on tullut, että mitä somelähettilyys voi tarkoittaa, 

minkälaisella konseptilla toimintaa kannattaa edistää ja mitä asioita 

huomioida.” 

”Olen kiinnostunut somelähettilästoiminnan aloittamisesta omassa 

järjestössäni, eikä se tunnu niin älyttömältä kuin ennen. Tuntuu jopa 

mahdolliselta.” 

Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus vastata kysymykseen ”Mitä muuta haluat sanoa tähän 

vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinoinnin kehittämiseen liittyen?”. Vastaajat (n=4) 

toivat esiin: 

”Kiitos tästä porukasta ja tosi innostavista tapaamisista, jotka toivottavasti 

jatkuvat.” 

”Mielestäni on hyvä, että kokemuksia jaetaan ja tuodaan koordinoinnin 

tärkeyttä esille.” 

”Tämä ryhmä on mahtava olla olemassa, vaikka oman organisaation 

somelähettilästoiminnan käynnistäminen viivästyy koko ajan ylityöllistetyn 

tilanteeni vuoksi. Teen kuitenkin koko ajan pohjatyötä ja rohkaisen erilaisia 

verkossa toimivia vapaaehtoisiamme toimimaan eräänlaisina somelähettiläinä, 

vaikka konseptin hiominen on kesken.” 

”Somelähettiläiden koordinoinnin opas, jonka taittamattoman version olen 

saanut lukea, on ihan mahtava kiteytys ja johdanto teemaan. Iso peukku sille!” 

Loppukyselyn vastausten perusteella voidaan sanoa, että vastaajat kokivat somelähettiläiden 

koordinoinnin kehittämistyössä tapahtuneen muutoksen. Tämä näkyy niin määrällisissä kuin 

laadullisissa vastauksissa.  

Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin -opas laitettiin internetiin ladattavaksi osoitteesta 

bit.ly/2QfPG6D. Tätä tietoa levitettiin järjestöjen käyttöön teemaan liittyvissä Facebook-

ryhmissä ja Twitterissä. Lisäksi mallia esiteltiin Verkkovapaaehtoisuus nyt ja tulevaisuudessa -

seminaarissa 22.5.2019. Ensimmäisen viikon aikana opasta oli ladattu 216 kertaa. 

 

5 Somelähettiläiden koordinointi -ryhmätyöt 

Kehittäjäryhmän tapaamisessa 22.8.2018 tehtiin ryhmätöitä kiertäen fläpiltä toiselle. 

Fläppien aiheena olivat 

https://t.co/vZiiBwekg1
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- Mitä somelähettiläs voisi tehdä? 

- Mistä ja miten rekrytoida somelähettiläitä? 

- Yhteydenpito somelähettiläisiin, kuinka usein, mikä kanava? 

- Parhainta tai pahinta mitä somelähettiläiden kanssa voi tapahtua? 

- Miten seurata tai dokumentoida somelähettiläiden tekemiä juttuja tai heidän 
koordinointiin liittyviä asioita? 

- Älä tee näin somelähettiläiden koordinoinnissa 

- Kannattaa tehdä näin somelähettiläiden kanssa 

Ryhmätöiden tekemiseen osallistui 16 eri tyyppisten järjestöjen työntekijää tai 

vapaaehtoista, jotka olivat kiinnostuneita vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinoinnista. 

Ryhmätyöt purettiin yhdessä sekä kirjattiin ajatukset ylös. Sen jälkeen kirjoitettiin ryhmittäin 

viiden kohdan vinkkilistat somelähettiläiden koordinointiin ja käytiin ne läpi.  

 

5.1 Mitä somelähettiläs voi tehdä ja mistä rekrytoida? 

Ryhmätöissä nousi esiin, että somelähettiläs voi viedä eteenpäin järjestön teemaa, toimia 

vertaisena, olla aktiivinen erilaisissa somekanavissa, keskustella somessa ja tuottaa sisältöä 

järjestön kanaviin (Taulukko 1). 

 

Mitä somelähettiläs voisi tehdä? 

Tykkääminen, reagointi ja kommentointi 

Ilosanoman eteenpäin vieminen 

Tiedon jakaminen 

”Soihdunkantajana” oleminen 

Mediavertaisuus 

Verkkovertaisena toimiminen 

Bloggaaminen, vloggaaminen 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Sisällöntuotanto järjestön kanaviin 

Tapahtumapostaukset 

Jäsenhankintaa 

Keskusteluryhmien päivystäjä 

Tiedon oikaisija 

Järjestön sometilien kaappaukset 

Vertaistuki 

Taulukko 1: Mitä somelähettiläs voisi tehdä? -ryhmätyön tulokset 
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Ryhmätyönä mietittiin missä ja miten rekrytoida somelähettiläitä. Ryhmätyön tuloksissa tuli 

ilmi, että somelähettiläitä voi rekrytoida erilaisten viestintäkanavien, kuten somen, lehden, 

videon kautta, mutta myös suoralla kontaktoimisella ja puskaradion kautta. (Taulukko 2.) 

 

Missä ja miten rekrytoida somelähettiläitä? 

Somekanavat (muista kohdennukset) 

Nettilomake (jos ei halua julkista) 

Henkilökohtaiset kohtaamiset → suora 
kontaktointi 

Kaverin kautta 

Puskaradio 

Headhunting 

Koulutus- ja jäsentilaisuudet 

Uutiskirje 

Lehti-ilmoitus (liitto) 

Yleiset tapahtumat (messut, tilaisuudet) 

Somejulkkiksen kautta ”rekry” 

Määrittele toimintakausi (että poiskin pääsee) 

Rekryvideo, lemmikit mukaan 

Taulukko 2: Missä ja miten rekrytoida somelähettiläitä? -ryhmätyön tulokset 

 

5.2 Kuinka usein ja missä kanavassa pidetään yhteyttä somelähettiläisiin? 

Kun ryhmätöissä käsiteltiin yhteydenpitoa somelähettiläisiin, kuinka usein ja mitä kanavaa 

käyttäen kannattaisi somelähettiläisiin olla yhteydessä, niin ryhmätyön perusteella 

somelähettiläisiin kannattaa olla yhteydessä kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai 

puolivuosittain verkon kautta ja lisäksi olisi kasvokkain tapaamiset kerran vuodessa. 

Yhteydenpidon tueksi voi olla vuosikello. Ryhmätyössä nousi esiin myös sisältöjä 

yhteydenpitoon kuten työnohjaus, tilannekatsaus ja työn merkityksellisyyden esille tuonti. 

(Taulukko 3.) 

Yhteydenpito somelähettiläisiin. Kuinka usein? Mikä kanava? 

1x viikossa – 1 x kuukaudessa 

Facebook-ryhmä, WhatsApp nopeaan viestintään 

Kasvokkain tapaamiset ryhmänä 1x vuosi 

Työnohjaus eli toiminnanohjaus 

Henkilökohtainen yhteys tarpeen mukaan esim. Skypellä 

Lähettiläsmentorit 

Tilannekatsaus esim. 1xkk tai puolivuosittain (tavoitteet, saavutukset) 
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Yhteydenpidon vuosikello 

Uutiskirje tuloksista (eli työn merkityksen esille tuonti) 

Sähköposti 

Facebookin Messenger 

Google Drive 

Taulukko 3: Yhteydenpito somelähettiläisiin -ryhmätyön tulokset 

5.3 Parhainta ja pahinta mitä somelähettiläiden kanssa voi tapahtua 

Ryhmätöissä käsiteltiin mikä on parhainta tai pahinta mitä somelähettiläiden kanssa voi 

tapahtua. Ryhmätyön tuloksissa nousi esiin kaksi näkökulmaa, järjestön ja vapaaehtoisen 

somelähettilään sekä järjestön kohderyhmän hyöty somelähettiläistä. Parhainta järjestön ja 

somelähettiläiden näkökulmasta on uusi osallistumisen tapa, uudet ideat ja hyvä fiilis, 

näkyvyys, ihmisten liikkeelle saaminen ja sisältöjen saaminen. Kohderyhmän näkökulmasta 

parhainta taas on oikean tiedon jakaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, avunhakemisen 

kynnyksen madaltuminen, stigmojen poistuminen. Pahinta mitä somelähettiläiden kanssa voi 

tapahtua on väärin käyttäytyminen kuten humalainen kirjoittelu, dissaaminen, asialle hallan 

tekeminen tai piiloagendan toteuttaminen. Myös se, ettei pidä kiinni sovituista asioista, 

ryhmädynamiikan sotkeminen, vapaaehtoisten liika autonomisuus tai toisten ihmisten 

arkaluonteisten asioiden jakaminen nousivat ryhmätyössä esiin. (Taulukko 4.) 

 

Parhainta mitä somelähettiläiden kanssa voi 
tapahtua 

Pahinta mitä somelähettiläiden kanssa voi 
tapahtua 

Uusi tapa osallistua mistä paikkakunnalta 
tahansa 

Humalainen kirjoittelu yöaikaan 

Asenteisiin vaikuttaminen positiivisella tavalla Öyhöttäminen, dissaaminen 

Uudet ideat järjestön toimintaan Ei pidä kiinni sovituista asioista 

Hyvä fiilis! Tekee hallaa asialle 

Oikean tiedon jakaminen 
Ryhmädynamiikan sotkeminen, yhteisön 
tuhoaminen 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
Vapaaehtoisten liiallinen autonomisuus, 
päsmäröinti 

Laajat verkostot, paljon seuraajia Piiloagenda 

Ihmiset liikkeelle Selän takana mollaaminen 

Madaltaa avunhakemisen kynnystä 
Toisten ihmisten arkaluonteisten asioiden 
jakaminen 

Poistaa stigmoja   

Näkyvyyttä oikeissa paikoissa, tavoitetaan oikeat 
ihmiset   

Saa sisältöjä   
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Taulukko 4: Parhainta ja pahinta mitä somelähettiläiden kanssa voi tapahtua -ryhmätyön 

tulokset 

 

5.4 Somelähettiläs-toiminnan seuranta ja dokumentointi 

Ryhmätyön yksi osio oli ”Miten seurata tai dokumentoida somelähettiläiden tekemiä juttuja 

tai heidän koordinointiin liittyviä asioita?”. Ryhmätyössä nousi esiin, että ensin pitää 

määritellä tavoitteet ja sitten voi alkaa seuranta. Somelähettiläiden toiminnan seurannassa 

voi hyödyntää some- ja mediaseurannan työkaluja ja hästäg-merkintöjä, tuotosten tilastointia 

ja palautetta vapaaehtoisilta. Motivaattorina hyviin tuloksiin voi käyttää pikkupalkintoja. 

Seurantaan kannatta valita vastuuhenkilöt. Itsearviointia ja vaikutusten arviointia voi tehdä. 

(Taulukko 5.) 

 

Miten seurata/dokumentoida 

-        somelähettiläiden tekemiä juttuja? 

-        koordinointiin liittyviä juttuja? 

Seurannan vastuuhenkilöt 

#-tunnisteiden käyttöön ohjaus 

Vaikutusten arviointi 

Kanavariippuvaista eli eri sovelluksia käyttöön 

Someseuranta, mediaseuranta 

Säännölliset itsearvioinnit eli tilastointi 

Palautteet vapaaehtoisilta 

Tuotosten tilastointi 

Tavoitteiden asettaminen on kaiken seurannan 
alku! 

Pikkupalkintojen lupaaminen 

 

Taulukko 5: Miten dokumentoida somelähettiläiden tekemiä tai heidän koordinointiin liittyviä 

juttuja -ryhmätyön tulokset 

 

5.5 Kannattaa tai ei kannata tehdä näin somelähettiläiden kanssa 

Ryhmätöissä kerättiin yhteen asioita ”Kannattaa tehdä näin somelähettiläiden kanssa” ja ”Älä 

tee näin somelähettiläiden koordinoinnissa”. Ryhmätöissä nousi esiin että somelähettiläiden 

kanssa kannattaa mahdollistaa vertaisoppiminen, huomioida yksilö, huomioida tasavertaisesti, 

antaa vapaaehtoisille tukea, kiittää julkisesti, syöttää ideoita ja antaa sisäpiiritietoa. Lisäksi 

kannattaa käyttää videopohjaista viestintää, Facebookin livekoulutuksissa laittaa heti alkuun 

vuorovaikutteisuutta, niin kaikki kirjoittavat ja voi lähettää hassun kuvattavan lahjan, jonka 
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somelähettiläs haluaa kuvata omaan someensa. Somelähettiläälle kannattaa antaa 

mahdollisuus lopettaa ”kunniallisesti”. Somelähettiläiden koordinaattorin kannattaa itse olla 

aktiivinen ja luottaa intuitioon. Somelähettiläiden koordinoinnissa ei kannata käyttää 

verkkovälinettä, joka vaatii enemmän teknistä osaamista, ei kannata viestiä 

organisaatiolähtöisesti vaan kannattaa viestiä ihminen ihmiselle, eikä kannata lytätä ideoita 

eikä jäädä kaukaiseksi. (Taulukko 6.) 

 

Kannattaa tehdä näin somelähettiläiden kanssa Älä tee näin somelähettiläitä koordinoidessa 

Vertaisoppimisen mahdollistaminen 
Älä käytä Skypeä verkkokoulutuksessa (tai 
ainakin varmista kaikkien osallistujien tekninen 
osaaminen) 

Videopohjaista viestintää, joka on suunnattu 
vain sille somelähettiläsryhmälle 

Älä viesti organisaatiolähtöisesti eli kannattaa 
viestiä ihmiseltä ihmiselle 

Huomio yksilö Älä lyttää ideoita 

Vapaaehtoisille tukea Älä jää kaukaiseksi 

Totta vai tarua -koulutus esim. tyypillisistä 
huhuista joita liikkuu FB-ryhmissä eli annetaan 
välineitä oikeaan tietoon   

Huomaa hyvä: Kiitä ja kannusta! Julkisesti ja 
henkilökohtaisesti   

Ole itse aktiivinen   

Luota intuitioon   

Kysy suoraan, jos tarvitset tekijää   

Syötä ideoita, anna sisäpiiritietoa   

Tasavertainen huomiointi   

Anna mahdollisuus lopettaa ”kunniallisesti”   

FB-livekoulutuksissa heti alkuun 
vuorovaikutteisuus à kaikki kirjoittaa   

Lähetä hassu ”kuvattava” lahja --> 
somelähettiläs jakaa sen helposti someen   

Taulukko 6: Mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä somelähettiläiden kanssa -ryhmätyön 

tulokset 

 

5.6 Viisi vinkkiä somelähettiläiden koordinointiin 

Ryhmätyöt kiteytettiin yhteen kirjoittamalla ryhmittäin viiden kohdan vinkkilistat 

somelähettiläiden koordinointiin (Taulukko 7.) 

 

RYHMÄ 1 
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1. Tuota lisäarvoa vapaaehtoisille, esim. palkinnot ja koulutukset. 

2. Konseptoi lähettilyysmalli, jotta ihminen tietää, mitä häneltä odotetaan ja mitä hän saa. 

3. Ole vuorovaikutuksessa - anna vapautta toimia, mutta myös vinkkejä. 

4. Sitouta arvoihin - ne ovat kaiken vapaaehtoistyön taustalla. 

5. Laita persoonaasi peliin, uskalla heittäytyä! 

  

RYHMÄ 2 

1. Kiitä, kannusta, anna palautetta, pyydä palautetta  

2. Luo selkeät pelisäännöt  

3. Aseta tavoitteet somelähettiläiden toiminnalle ja seuraa tavoitteiden toteutumista 

4. Luo yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta lähettiläiden välille (FB groups, WhatsApp jne.) 

5. Tuki ja koulutus. Myös kasvokkaiset tapaamiset tärkeitä, sitouttaa toimintaan. (+ Älä 
oleta osaamista!) 

  

RYHMÄ 3 

1. Tavoitteiden asettaminen somelähettilästoiminnalle 

2. Etsi lähettiläät 

3. Alkukoulutus: ohjeet ja substanssi 

4. Tsemppaaminen, kiitokset, kysy palautetta  

5. Seuranta 

  

RYHMÄ 4 

1. Rekry (esim. tapahtumissa, somessa, nettisivuilla, lehdessä) on eka askel, keskeistä on 
saada ryhmä toimimaan ja asiat tapahtumaan. 

2. Anna (myös sisäpiiri) tietoa, välineitä, jaa osaamista. 

3. Luo pelisäännöt. Innosta, syötä ideoita, kiitä ja kannusta. 

4. Kiinnitä huomiota tavoitteisiin ja raportointiin.  

5. Pyri avoimeen vuorovaikutukseen, kysy suoraan, jos tarvitset jotain ja kannusta 
vapaaehtoisia samaan. 

  

RYHMÄ 5 

1. Perehdytä, luo yhteiset pelisäännöt 

2. Pidä yhteyttä ja huomioi sekä yksilö että ryhmä 

3. Arvosta ja kiitä 

4. Ota vapaaehtoiset mukaan suunnitteluun ja syötä ideoita 

5. Anna tukea ja ole saatavilla. Anna ja pyydä palautetta. 

  

RYHMÄ 6 

1. Luo yhteisö – pelisäännöt 

2. Vapaaehtoisten tukeminen ja kiittäminen – kohtaaminen, tapaamiset ja työnohjaus 

3. Järjestä lisäkoulutusta 

4. Yhteiskehittäminen – palautteet 

5. Tilastointi, seuran ja arviointi --> kehittäminen 

  

RYHMÄ 7 
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1. Tee suunnitelma ja aikataulu, sovi vastuut omassa organisaatiossa 

2. Ole aktiivinen, kutsu mukaan, kysy mielipidettä ja anna syötteitä somelähettiläille 

3. Kehu, kiitä ja osoita toiminnan merkitys 

4. Käytä paljon videopohjaista viestintää, tee naamasi tutuksi 

5. Ole säännöllisesti yhteydessä lähettiläisiin henkilökohtaisesti 

Taulukko 7: Ryhmätyönä syntyneet viiden kohdan vinkkilistat somelähettiläiden 

koordinointiin. 

6 Kysely somelähettiläille 

Kysely järjestöjen somelähettiläille tai vastaaville tehtiin maaliskuussa 2019. Kyselyssä 

selvitettiin miten vastaajat toimivat somelähettiläänä, millaisia tapoja heidän 

taustajärjestöillä on koordinoida somelähettiläitä ja mitkä ovat heidän mielestään parhaat 

tavat koordinoida somelähettiläitä. Kysely toteutettiin sähköisesti. Kyselyssä oli 

valintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä, joiden vastaukset teemoiteltiin (Liite 2). 

Somelähettiläiden, tai vastaavien somevapaaehtoisten koordinaattoreita pyydettiin 

somelähettiläiden koordinaattoreiden -Facebook-ryhmässä välittämään kysely heidän 

somelähettiläille. Lisäksi lähetettiin pyyntö sähköpostilla viiteen järjestöön, joilla tiedettiin 

olevan somelähettiläitä tai vastaavia somevapaaehtoisia. 

 

6.1 Aineisto  

Vastauksia saatiin 12 ja ne koostuivat viiden eri järjestön somelähettiläistä. Vastaajajoukko 

on pieni, mutta ottaen huomioon, että Suomessa on tällä hetkellä noin viidessä järjestössä 

somelähettiläitä tai vastaavia, ja arviolta heitä on yhteensä noin 60, niin voidaan katsoa, että 

vastaukset edustavat osaa somelähettiläistä. Kyselystä ei voi vetää vahvoja johtopäätöksiä 

somelähettiläs-toiminnasta, mutta siitä saa ideoita somelähettiläs-toiminnan koordinoinnin 

kehittämiseen. 

Kyselyn mukaan tällä hetkellä somelähettiläs-toimintaa tai vastaavaa on ainakin Allergia-, 

iho- ja astmaliitossa, Crohn ja Colitis ry:llä, Diabetesliitossa, Ensi- ja turvakotien liitossa ja 

Monikkoperheet ry:llä. Kyselyyn vastaajat olivat syntyneet 1952-1996, vastaajissa korostuivat 

1977-1981-syntyneet. Vastaajista oli 11 naisia ja 1 mies. 

 

6.2 Tulokset 

Tulokset on esitelty tekstinä ja kuvioina. Avoimiin kysymyksiin on otettu mukaan suoria 

sitaatteja vastauksista. 



 46 
       

 

 

6.2.1 Missä ja mitä somelähettiläs tekee  

Kyselyyn vastanneista kaikki kaksitoista käyttivät Facebookia pääasiassa toimiessaan 

somelähettiläänä. Kuusi vastaajaa eli puolet käytti myös Instagramia. Kolme käytti Twitteriä 

ja yksi blogialustaa. (Kuvio 6.)  

 

Kuvio 6: Mitä kanavia somelähettiläs pääasiassa käyttää (n=12) 

Kyselyssä yksi avoin kysymys oli ”Kuvaile konkreettisesti mitä teet somelähettiläänä. 

Vastauksista (n=12) nousi esiin 26 erilaista mainintaa, mitä somelähettiläät konkreettisesti 

tekevät. Suurin osa mainitsi, että jakaa tietoa (9) ja luo sisältöä someen (8), kuten kirjoittaa 

blogitekstejä. Lisäksi lähes puolet mainitsi keskustelevansa somessa (5) esimerkiksi 

Facebookin vertaisryhmissä. Kaksi vastaajista mainitsi tykkäävänsä päivityksistä (2). 

Yksittäiset maininnat tulivat järjestön viestinnän ideoinnista ja kehittämisestä sekä somessa 

vertaisryhmässä tutustuneiden tapaamisen järjestäminen (2). (Kuvio 7.) 
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Kuvio 7: Mitä somelähettiläs konkreettisesti tekee (n=12) 

Kysymykseen vastanneet kuvasivat konkreettisia tekemisiään muun muassa näin: 

”Keskustelen vertaisryhmissä ja vertaistukea kaipaavien kanssa yksityisviestein. 

Jaan tietoa ja julkaisuja somessa ja tykkäilen muiden postauksista jotta ne 

saisivat enemmän näkyvyyttä.” 

”Jaan omia kuvia, jossa kerron arjesta lyhyesti ja jos on jotakin 

valtakunnallista sometettavaa niin lisään tiedotteita päivityksiini.” 

”Lähinnä jaan ja luon sisältöä somekanaviin. Tarkoitus on ollut myös 

blogikirjoitusten tehdä, mutta aikaa ei siihen vielä ole ollut.” 

 

6.2.2 Mikä motivoi toimimaan somelähettiläänä 

Yksi kyselyn monivalinta-kysymyksistä oli ”Mikä motivoi sinua toimimaan somelähettiläänä? 

Valitse kolme sinulle merkityksellisintä asiaa.” Vastaajista (n=12) selkeästi 

merkityksellisimmäksi asiaksi nousi tiedon lisääminen (10). Ihmisten tukeminen (6), 

vertaistuen mahdollistaminen (5), hyvän tekeminen (5) ja mielekäs tekeminen (4) nähtiin 

myös merkittävänä. Muutamia mainintoja tuli paremman maailman rakentaminen (3), 

yhteisöllisyys (2) ja vaikuttaminen järjestön teemoihin (1) kohtiin. (Kuvio 8.) Vastaukset ovat 

linjassa 2010 vapaaehtoistoiminnan tutkimuksen kanssa (Pessi & Oravasaari 2010, 70.) 

Somelähettiläs-kyselyn tulosten mukaan näyttää siltä, että somelähettilästoiminnassa pätee 

samat vapaaehtoistoiminnan perusteet kuin muussakin vapaaehtoistoiminnassa? 

 

0 2 4 6 8 10

Muut

Somepäivityksistä tykkääminen

Keskustelu somessa

Somesisällön luominen

Tiedon jakaminen

Mitä somelähettiläs tekee



 48 
       

 

 

Kuvio 8: Mikä motivoi toimimaan somelähettiläänä (n=12) 

6.2.3 Mistä sai tiedon somelähettilästoiminnasta 

 

Vastanneet somelähettiläät (n=12) olivat kyselyn mukaan saaneet alun perin tiedon 

somelähettilästoiminnasta Facebookista (6), lehdestä (2) tai nettisivuilta (1). Yksi oli ollut itse 

ideoimassa asiaa. Kaksi ei muistanut mistä sai tiedon. (Kuvio 9.) 

 

Kuvio 9: Mistä vastaaja sai tiedon somelähettilästoiminnasta 
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6.2.4 Somelähettiläiden koordinointi 

Kyselyssä kysyttiin valintakysymyksellä ”Kuinka teillä somelähettiläisiin pidetään yhteyttä?” 

sekä ”Kuinka usein olet yhteydessä koordinaattoriin tai muihin somelähettiläisiin?”. Kaikkiin 

kyselyyn vastanneisiin somelähettiläisiin (n=12) pidetään yhteyttä Facebook-ryhmässä (12), 

lisäksi tapaamalla miltei puoleen (5) ja lisäksi tuli mainintoja, että Whatsapp-ryhmässä (1), 

Skypellä (1) ja sähköpostilla (1). Kuusi eli puolet kyselyyn vastanneista somelähettiläistä oli 

yhteydessä koordinaattoriin tai muihin somelähettiläisiin kerran kuukaudessa (6). Mainintoja 

tuli myös kerran viikossa (1), kerran kahdessa viikossa (2), 2-3 kertaa kuukaudessa (1) ja 

kerran puolessa vuodessa (2). (Kuvio 10.) 

 

Kuvio 10: Kuinka usein vastaaja on yhteydessä koordinaattoriin tai muihin somelähettiläisiin 

(n=12) 

Kun kyselyssä pyydettiin avoimessa kysymyksessä ”Kuvaile miten sinun järjestössäsi 

somelähettiläitä koordinoidaan ja tuetaan”, niin vastauksissa (n=11) nousi esiin, että 

somelähettiläiden Facebook-ryhmissä keskustellaan ja kommentoidaan (6), ideoidaan ja 

kehitetään (4), saadaan tietoa ajankohtaisista asioista (3), saadaan ohjeet tekemisiin (2) ja 

koulutetaan (2). (Kuvio 11.) Kysymykseen vastanneet kuvasivat koordinointia muun muassa 

näin: 

”Huikeaa tukea! Järjestetään tapaamisia ja keskustellaan ja autetaan face-

ryhmässä. Yhdessä mietitään, pohditaan ja ideoidaan asioita. Yhdistys on 

syksyllä tarjoamassa aiheeseen liittyvää koulutusta.” 
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”Meillä on oma Facebook-ryhmä, missä käydään keskustelua ja annetaan 

ohjeita mitä voisimme tehdä.” 

”Vastaavat nopeasti kysymyksiin, kannustavat. Tiedon jakaminen ja 

mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja tapaamisiin on tärkeää. Myös 

aiheutuneita kuluja esimerkiksi kokouksiin osallistumisista korvataan.” 

 

Kuvio 11: Miten somelähettiläitä koordinoidaan (n=11) 

Kysyttäessä avoimella kysymyksellä ”Mitä asioita teillä somelähettiläiden koulutuksessa on 

käyty läpi?” nousi vastauksista (n=10) esiin seuraavat teemat: Miten somelähettiläänä 

toimitaan (4), mitä kaikkea voi tehdä ja mitä taas ei (4), mikä on taustajärjestö (3), 

vertaistuen perusteita (1) sekä viestinnän käytännön vinkkejä, kuten kuvaamista, ideoiden 

saamista ja blogin kirjoittamista (5). (Kuvio 12.) 

0 1 2 3 4 5 6 7

Saadaan ohjeet tekemisiin

Koulutetaan

Saadaan tietoa ajankohtaisista asioista

Ideoidaan ja kehitetään

Keskustellaan ja kommentoidaan

Miten somelähettiläitä koordinoidaan



 51 
       

 

 

Kuvio 12: Mitä asioita somelähettiläiden koulutuksessa on käyty läpi (n=10) 

Kyselyn avoimissa kysymyksissä kysyttiin ”Jos sinun pitäisi kertoa täysin uudelle työntekijälle, 

että miten vapaaehtoisia somelähettiläitä kannattaa koordinoida, ohjata ja tukea 

tehtävässään, niin mitä sanoisit?”. Vastauksien (n=11) teemoista nousi esiin tue ja kannusta 

(5), ole kiinnostunut (3), pidä yhteyttä (3), anna ideoida (3), järjestä tapaamisia verkossa ja 

kasvotusten (2), lisäksi tuli yksittäisiä mainintoja ota riittävästi ihmisiä mukaan (1), kiinnitä 

huomiota valintakriteereihin (1), sitouta somelähettiläs (1) ja ohjaa positiivisuuteen (1). 

(Kuvio 13.) 

 

Kuvio 13: Uudelle työntekijälle ohjeita somelähettiläiden koordinointiin (n=11) 

0 1 2 3 4 5 6

Viestinnän käytännön vinkkejä

Vertaistuen perusteita

Mikä on taustajärjestö

Mitä kaikkea voi tehdä ja mitä taas ei

Miten somelähettiläänä toimitaan

Mitä asioita teillä somelähettiläiden 
koulutuksessa on käyty läpi?

0 1 2 3 4 5 6

Ohjaa positiivisuuteen

Sitouta somelähettiläs

Huomioi tunteet

Kiinnitä huomio valintakriteereihin

Ota riittävästi ihmisiä mukaan

Järjestä tapaamisia verkosssa tai…

Anna ideoida

Pidä yhteyttä

Ole kiinnostunut

Tue ja kannusta

Uudelle työntekijälle ohjeita



 52 
       

 

Vastaajat kertoisivat uudelle työntekijälle somelähettiläiden kannattavasta koordinoinnista 

mm. näin: 

”Pitää yhteyttä, olla kiinnostunut ja innostava.” 

”Ohjaisin kommentoimaan aina positiivisen kautta, tukien ja kannustaen. 

Opastaisin kertomaan vain omista kokemuksista, ei neuvomaan eikä päälle 

päsmäröimään muita sairastavia. Vapaaehtoisten sitouttaminen tehtäviinsä on 

herkkää toimintaa, jossa tunteilla on tärkeä osuus motivoinnissa - näin uskon 

itse. Vapaaehtoisen somelähettiläänkin valintakriteereihin kannattaa kiinnittää 

huomiota.” 

”Tarpeeksi tietoa, tarpeeksi usein. Myös vaikka juuri ei olisi mitään 

ajankohtaista, muistuttaa tärkeästä työstä ja pitää motivaatiota yllä.” 

”Kertoa erittäin selvästi mikä jaettavassa jutussa on idea ja antaa esimerkki, 

josta uuden somelähettilään olisi helppo muokata oman näköiseksi päivitys.” 

”Ideoiden ruokkimista ja kirjoitusaiheiden tuomista esiin ryhmässä, avointa 

keskustelemista ja vuoropuhelua eri aiheiden ympärillä. Tukea 

itseohjautuvuuteen ja omanlaisen aikataulun kehittämistä.” 

”Keskustele avoimesti, anna aikaa tai järjestä keskusteluhetkiä, joissa yhdessä 

ideoidaan sisältöjä. Salli luovuus ja ole vastaanottavainen erilaisille ideoille.” 

 

6.2.5 Mikä saa somelähettilään tarttumaan kampanjoihin ja pysymään mukana  

Kyselyn avoimissa kysymyksissä kysyttiin ”Mikä saa sinut tarttumaan johonkin järjestön 

kampanjaan tai teemapäivään somelähettiläänä?”. Vastauksista (n=10) tuli ilmi, että 

järjestön kampanjoihin saa tarttumaan henkilökohtaisesti koskettava teema (6) tai 

kiinnostava teema (5), myös auttamisen halu (2) ja hyvä visuaalisuus (1) vaikuttavat. (Kuvio 

14.) 
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Kuvio 14: Mikä saa tarttumaan järjestön kampanjaan (n=10) 

Kyselyn avoimissa kysymyksissä oli ”Mikä somelähettilästoiminnassa sinua kiehtoo ja pitää 

sinut mukana?”. Vastaajat (n=11) kertoivat, että heitä kiehtoo ja pitää mukana eniten 

yhteisöllisyys ja muut somelähettiläät (5) sekä saan auttaa (5). Muita kiinnipitäviä 

elementtejä olivat: saan jakaa omia kokemuksia (4) ja toiminnan helppous (3). Lisäksi 

mielekäs toiminta (2), uuden oppiminen (2), uudet kokemukset (1) sekä innostus viestintään 

(1) kiehtovat ja pitävät kiinni mukana somelähettilästoiminnassa. (Kuvio 15.) 

 

Kuvio 15: Somelähettilästoiminnassa kiehtoo ja pitää mukana (n=11) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Hyvä visuaalisuus

Auttamisen halu

Kiinnostava teema

 Henkilökohtaisesti koskettava teema

Kampanjaan saa tarttumaan

0 1 2 3 4 5 6

Innostus viestintään

Saada uusia kokemuksia

Uuden oppiminen

Mielekäs toiminta

Toiminnan helppous

Saan jakaa omia kokemuksia

Saan auttaa

Yhteisöllisyys, muuta somelähettiläät

Somelähettilästoiminnassa kiehtoo ja pitää 
mukana



 54 
       

 

6.3 Yhteenveto somelähettiläiden kyselystä 

Somelähettiläs-kyselyn vastausten perusteella näyttää siltä, että tällä hetkellä 

somelähettiläät toimivat pääosin Facebookissa ja Instagramissa. Somelähettiläät jakavat 

tietoa, luovat somesisältöjä, keskustelevat somessa ja tykkäävät somepäivityksistä. 

Somelähettiläitä motivoi toimimaan somelähettiläänä tiedon lisääminen, ihmisten tukeminen 

ja hyvän tekeminen, vertaistuen mahdollistaminen. 

Kyselyyn vastanneet somelähettiläät olivat saaneet tiedon somelähettiläs-toiminnasta pääosin 

Facebookista. Somelähettiläisiin pidettiin yhteyttä tyypillisesti Facebook-ryhmän tai 

tapaamisten kautta. Yhteyttä pidettiin tyypillisesti kerran kuukaudessa. Koordinointia 

kuvattiin keskusteluksi ja kommentoinniksi, ideoinniksi ja kehittämiseksi, ajankohtaisten 

tietojen saamiseksi, koulutukseksi sekä ohjeiden saamiseksi. Somelähettiläiden koulutuksissa 

on käyty läpi miten somelähettiläänä toimitaan, mitä kaikkia voi tehdä ja mitä ei, viestinnän 

käytännön vinkkejä, taustajärjestöä ja vertaistuen perusteita. Uudelle somelähettiläiden 

koordinaattorille kyselyyn vastaajat antoivat ohjeeksi: Tue ja kannusta, ole kiinnostunut, pidä 

yhteyttä, anna ideoida ja järjestä tapaamisia verkossa tai kasvatusten. 

Kyselyn mukaan somelähettilään saa tarttumaan kampanjaan henkilökohtaisesti koskettava 

tai kiinnostava teema, auttamisen halu ja visuaalisuus. Somelähettilästoiminnassa kiehtoo ja 

pitää mukana yhteisöllisyys, muut somelähettiläät, saa auttaa, saa jakaa omia kokemuksia ja 

toiminnan helppous. 

 

7 Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin -opas 

Järjestöjen vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointimalli konkretisoitui Vinkkejä 

somelähettiläiden koordinointiin -oppaaseen. Tähän päädyttiin, koska opas on helposti 

levitettävä ja luettava, siitä voi poimia ne osuudet, jotka kulloinkin kiinnostavat. Se toimii 

inspiraation lähteenä kuin käsikirjana. Sitä voi käyttää vasta somelähettilästoiminnasta 

haaveilevat kuin konkaritkin. Oppaan vinkit ovat yleisiä, joten ne toimivat monenlaisissa 

järjestöissä, isoissa ja pienissä, sekä vapaaehtoisten kuin työntekijöiden koordinoimiin 

somelähettiläs-toimintoihin. 

Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin -oppaasta haluttiin tehdä sen lukijaa aktivoiva. 

Kokonaisuus ei ole täydellisesti mihin vain järjestöön istuva, vaan opas perustuu vinkkeihin, 

joita kukin lukija voi itse soveltaa oman järjestönsä toimintaan. Opasta kirjoittaessa haluttiin 

luottaa lukijaan, että hän kyllä osaa poimia tarpeelliset asiat ja teemat. Opas kirjoitettiin 

kuitenkin mahdollisimman käytännönläheisesti ja esimerkkien kautta, jotta somelähettiläs-

toimintaa olisi omassa järjestössä mahdollisimman helppo kehittää. 
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Oppaan sisältö muodostui kehittämisprosessin aikana. Oppaaseen valittiin niitä teemoja, 

jotka eniten puhututtivat ja mihin kehittäjäryhmä oli löytänyt erilaisia tapoja toimia. 

Ensimmäisessä kehittämissyklissä vinkit mahtuivat kahdelle sivulle, toisen kehittämissyklin 

jälkeen opas oli selkeästi pidempi, koska kehittäjäryhmä oli päässyt syvemmälle asioihin. 

Esimerkiksi rekrytointia olisi ehditty miettiä yksityiskohtaisemmin. Todennäköisesti vuoden 

päästä voisi kirjoittaa vielä laajemman oppaan ja paloitella eri teemat vielä pienempiin ja 

konkreettisempiin osuuksiin. Opas kuitenkin haluttiin pitää helposti luettavana, eikä se saanut 

olla liian pitkä tässä vaiheessa, kun somelähettiläs-toiminta on kohtuullisen uutta 

järjestömaailmassa. 

Opasta voi hyödyntää myös muissa verkkovapaaehtoisuus-toiminnoissa. Vinkit ovat 

sovellettavissa moniin toimintoihin. Koko kehittämisprosessin ajan pohdittiin aika-ajoin 

pitäisikö kehittämistyö laajentua yleisempään verkkovapaaehtoisten koordinointiin. Kuitenkin 

tämä kehittämistyö haluttiin pitää rajattuna juuri somelähettiläisiin, sillä 

verkkovapaaehtoisuutta on niin monenlaista. Oppaan pohjalta voisi muokata erilaisia oppaita 

esimerkiksi Facebookin verkkovertaistukijoiden tai chat-ohjaajien koordinointiin. 

Vaikka opas on monipuolinen työkalupakki somelähettiläs-toiminnan koordinointiin, niin se voi 

olla haastava lähestyttävä, jos lukija ei arvosta vapaaehtoisia, verkkotoiminta on itselle 

täysin vierasta tai haluaa täysin hallita kaikkia vapaaehtoisten tekemisiä. Opasta 

kirjoitettaessa oletettiin, että lukijalla on jo jotain pohjatietoa järjestöjen 

vapaaehtoistoiminnasta sekä kiinnostusta ja perusosaamista verkosta, kuten sosiaalisen 

median käyttötaidot. 

 

Oppaaseen kirjoitettiin osiot: 

- Mitä somelähettiläs tekee? 

- Näillä alkuun 

- Aseta tavoitteet ja mieti seuranta kuntoon! 

- Vinkkejä somelähettiläiden rekrytointiin! 

- Koordinointi jämäkäksi ja rennoksi yhtä aikaa 

- Käytännön koordinointi 

- Somelähettiläiden koordinaattorin vuosikello 

- Vapautta ja tukea tarjolla! 

- Somelähettiläät omaa sisältöä tuottamaan 
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- Miten saada somelähettiläät mukaan kampanjoihin ja muihin yhteisiin juttuihin? 

- Miten sitouttaa mukaan somelähettiläs-toimintaan? 

- Selviä haasteista somelähettiläiden kanssa! 

- Kannustaminen ja kiittäminen 

- Somelähettiläiden toiveita sinulle koordinaattori 

- Lopuksi 

- Liite: Esimerkki viestistä instakaappaajalle 

 

8 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten somelähettiläänä voi toimia, millaisia tapoja 

on koordinoida vapaaehtoisia somelähettiläitä ja miten vapaaehtoisia somelähettiläitä tulisi 

koordinoida. Näiden pohjalta luotiin malli vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointiin. 

Tässä luvussa tarkastellaan miten kehittämistyön tulokset vastaavat näihin kysymyksiin, 

tarkastellaan kehittämistyötä ja mitä jatkokehityksen kannalta voi ottaa huomioon. 

 

8.1 Opinnäytetyön kehittämistyön tulokset 

Opinnäytetyön kehittämisprosessissa selvisi, että vapaaehtoisena somelähettiläänä voi toimia 

monin tavoin. Yhdistävä tekijä on toimia omissa somekanavissaan ja viedä eteenpäin 

järjestön teemoja omalla äänellään. Käytännössä somelähettiläs voi esimerkiksi osallistua 

keskusteluihin somessa (Facebook, blogit, videot, Instagram, Twitter jne), tykätä, 

kommentoida, jakaa, ohjata tiedon äärelle sekä toimia verkkovertaisena. Lisäksi 

somelähettiläs voi tuottaa sisältöä järjestön viestintäkanaviin, esimerkiksi kaappaamalla 

hetkeksi järjestön sometilin, ideoida ja toteuttaa järjestön kampanjaa somessa tai tehdä 

tapahtumajulkaisuja. Somelähettiläs voi olla kasvot järjestön asialle, joka arkipäiväistää asiaa 

ja näyttää mitä kaikkea järjestön teema voi elämässä tarkoittaa. Somelähettiläästä voidaan 

käyttää myös nimikettä sometiimiläinen, somepilotti, someritari, agentti tai ”järjestön nimi”-

lähettiläs. Somelähettiläiden toiminta noudattelee yleisiä vapaaehtoistoiminnan tehtäviä eli 

järjestön toiminnan tukemista, tiedottamista ja tiedon lisäämistä, ihmisten ja erityisryhmien 

tukemista, vertaistukea ja paremman maailman rakentamista (Pessi & Oravasaari 2010, 70). 

Somelähettiläs-kyselyn mukaan somelähettiläät ovat työikäisiä. Tämä johtunee siitä, että 

Suomessa internetiä käyttää 97% 16-55 -vuotiaista eli työikäisistä ja heistä somea käyttää 

84%. Yli 55-vuotiailla internetin ja somen käyttö vähenee iän kasvaessa. (Suomen virallinen 

tilasto 2018.) 
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Opinnäytetyössä selvitettiin millaisia tapoja on koordinoida vapaaehtoisia somelähettiläitä. 

Tyypillisesti somelähettiläitä koordinoidaan etänä Facebook-ryhmän kautta, lisäksi on kerran 

vuodessa tapaamiset. Koordinointiin kuuluu toiminnan luominen, tavoitteiden määrittely, 

rekrytointi, käytännön koordinointi, vapauden ja tuen antaminen, sitouttaminen sekä 

kannustaminen ja kiittäminen. Teemat ovat hyvin samankaltaisia kuin suomalaisen 

vapaehtoistyön tutkimuksen tulokset eli järjestöt sitouttavat vapaaehtoisia toimintaansa 

tarjoamalla virkistystä, tukea ja työnohjausta, pieniä huomionosoituksia, positiivista 

palautetta, yhteydenpitoa ja koulutusta (Pessi & Oravasaari 2010, 107-108). 

Verkkovapaaehtoisten koordinointi onkin samankaltaista kuin perinteinen vapaaehtoisten 

koordinointi. Hyvässä koordinoinnissa koordinaattori kehittää, johtaa ja motivoi, tukee 

vapaaehtoisten osaamisen kehittymistä, antaa vapaaehtoisille mahdollisuuden oppia ryhmässä 

ja auttaa vapaehtoisia ongelmien ratkaisemisessa. (Cravens & Stewart 2014, 24.) 

Kun opinnäytetyössä selvitettiin miten vapaaehtoisia somelähettiläitä tulisi koordinoida, niin 

prosessin aikana nousi selkeästi esiin vapauden ja tuen tarjoaminen. Somelähettiläisiin tulee 

luottaa ja antaa heille vapautta toimia, mutta samaan aikaan kannattaa syöttää ideoita ja 

olla tukena, saatavilla ja näkyvillä. Kun arvostaa somelähettiläitä, kutsuu heitä mukaan ja 

kannustaa heitä toimimaan, niin somelähettiläiden koordinointi toimii. Vapauden ja tuen 

tarjoaminen tuli esiin läpi kehittämisprosessin niin kehittäjäryhmän tapaamisten 

keskusteluissa, kehittäjäryhmän kuulemissa esityksissä ja somelähettiläs-kyselyssä. Vapauden 

ja tuen tarjoamisen tärkeyttä vahvistaa Pessin ja Oravasaaren (2010, 175-176) 

vapaaehtoistyön tutkimus, jonka mukaan tulevaisuudessa pitää keskittyä vapaaehtoisten 

sitouttamiseen, motivointiin ja kannustavaan ohjaukseen. Vapaaehtoisille pitää antaa 

sopivasti omaa vastuuta. Tulosta vahvistaa myös Marjovuon (2014, 60-64) tutkimus missä 

vapaaehtoiset arvostavat lähellä olevaa ammatillista tukea, joka toimii ohjaajan tavoin, eikä 

määräilevänä ”pomona”. 

Opinnäytetyössä luotiin malli vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointiin, se 

konkretisoitui Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin -oppaaksi. Siihen kerättiin yhteen 

kehittämistyön tulokset. Siitä löytyy esimerkkejä mitä somelähettiläs voi tehdä ja miten 

toimintaa voi koordinoida. Opas on suunnattu somelähettiläs-toiminnasta haaveileville sekä 

somelähettiläitä koordinoiville. 

Kehittämistyön tulokset ovat samansuuntaiset kuin aiemmat aiheeseen liittyvät tutkimukset 

ja selvitykset. Järjestötyö vapaaehtoistoimintoineen kehittyy koko ajan digitalisaation 

lisääntyessä. Somelähettiläs-toiminta voi olla yksi järjestötoiminnan kehittymisen muoto. 

Vapaaehtoistoimintaa kannattaa kehittää, sillä vapaaehtoistyön rahallinen arvo on 

huomattava (Laasanen 2011, 7). Pelkästään sosiaali- ja terveysalalla vapaaehtoiset tekevät 

21 000 henkilötyövuoden verran vapaaehtoistyötä (Soste 2019). Järjestöjen tulee hyödyntää 

digitalisaation mahdollisuudet, luoda verkkopohjaista yhteisöllisyyttä ja sitouttaa mukaan 
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toimintaan (Halava, Pantzar & Lukin 2018, 6-13). Yhteinen tekeminen ja aikaansaannokset 

digitaalisissa ympäristöissä tulevat olemaan merkityksellisiä (Linturi & Kuusi 2018, 171-174). 

Somelähettiläät saavat mahdollisuuden sitoutua verkon kautta järjestöön ja kokea näin 

olevansa osa yhteisöä. 

 

8.2 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyön tekeminen soveltaen toimintatutkimuksen menetelmiä toimi somelähettiläiden 

koordinointimallin kehittämisessä. Näin saatiin käytännönläheinen lopputulos aikaan ja 

prosessin aikana päästiin tutkimaan aihetta useammasta näkökulmasta. Toimintatutkimusten 

menetelmiä hyödyntäessä ei pyritä tuloksia yleistämään, vaan ymmärtämään ja selittämään 

ilmiötä (Kananen 2014, 137). Lisäksi kehittäjäryhmälle tehdyn loppukyselyn perusteella 

näyttää siltä, että keskustelu, ymmärrys ja osaaminen on somelähettiläs-toiminnassa 

kasvanut. 

Lopputulos olisi ollut erilainen, jos aihetta olisi lähestytty toisin tutkimusmenetelmin, 

esimerkiksi vain haastattelemalla nykyisiä somelähettiläitä tai vain somelähettiläiden 

koordinaattoreita. Nyt mallin kehittämiseen saatiin monipuolisesti hyödynnettyä aiempaa 

tutkimustietoa, somelähettiläiden sekä heidän koordinaattoreidensa kokemuksia, 

somelähettiläistä haaveilevien koordinaattoreiden ajatuksia, työntekijälähettiläiden kanssa 

työskennelleen kokemuksia sekä sometiimien koordinaattoreiden kokemuksia. Oli hyvä, että 

kehittämistyö rajattiin koskemaan vain somelähettiläs-toimintaa. Näin tavoite pysyi selkeänä 

ja saatiin luotua malli, joka on riittävän käytännönläheinen yhteen tiettyyn 

verkkovapaaehtoistehtävään. 

Somelähettiläiden koordinointimallin tekemiseen todennäköisesti vaikutti kehittäjäryhmän 

kokoonpano. Kehittäjäryhmä muodostui aidosti asiasta kiinnostuneista henkilöistä, joilla oli 

erilaisista järjestöistä kokemusta ja näkemystä. Jos kaikki kehittäjät olisivat olleet 

esimerkiksi vain nuorisojärjestöstä tai vain terveysjärjestöstä, niin somelähettiläiden 

koordinointimalli olisi ollut kapeakatseisempi. Kehittäjäryhmän jäsenet olivat innostuneita, 

vapaaehtoisia arvostavia ja heille verkko oli tuttu elementtinä. Kehitystyön kannalta olisi 

voinut olla hedelmällistä, jos ryhmässä olisi ollut myös vähemmän innostuneita, ei 

vapaaehtoisten kanssa työskenteleviä ja verkkoympäristö olisi ollut vieraampi. Näin olisi 

mahdollisesti tullut vastakkaisia näkemyksiä enemmän ja asioihin olisi voitu pureutua 

kriittisemmin. Kehittäjäryhmä kutistui kehittämisprosessin aikana. Isoin ja perustavin 

ryhmätyö tehtiin ensimmäisessä tapaamisessa, jossa oli eniten osallistujia paikalla. 

Kehittäjäryhmän pieneneminen mahdollisti syvällisemmän keskustelun tapaamisissa, kun 

jokaiselle osallistujalle oli aikaa enemmän kuin isossa ryhmässä. Kehittäjäryhmän 
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pieneneminen mahdollisesti kutisti näkökulmaa loppua kohden. Se voidaan nähdä myös mallin 

kiteytymisenä. 

Kehittämistyössä päästiin luomaan moniin järjestöihin soveltuvaa mallia. Toisaalta taas malli 

tarjosi paljon vaihtoehtoja ja ideoita toteuttamiseen. Jos mallin käyttäjällä ei ole kokemusta 

vapaaehtois- tai verkkotoiminnasta, niin on riskinä, että hän ei pysty hyödyntämään 

somelähettiläiden koordinointimallia. Samoin jos mallin käyttäjällä on asenteena hyvin 

rajaava, langat tiukasti käsissä pitävä ja autoritäärinen johtaminen, niin mallia voi olla vaikea 

sisäistää tai ymmärtää. Toisaalta malli taas tarjoaa toisia näkökulmia ja kun malli perustuu 

tutkimuksellisiin elementteihin, niin se perustelee, miksi juuri ne valinnat on tehty 

somelähettiläiden koordinointimalliin. 

Kehittämistyössä olisi voinut olla viisasta järjestää yhteinen työpaja, johon olisi osallistunut 

sekä somelähettiläät että somelähettiläiden koordinaattorit. Näin olisi yhdessä voitu työstää 

eteenpäin somelähettiläiden koordinointimallia. Tämän järjestämistä mietittiin, mutta siitä 

luovuttiin aikataulu- ja kustannussyistä, kun osallistujat olisivat olleet eri puolilta Suomea. 

Tämän olisi voinut toteuttaa myös verkkotapaamisena.  

Somelähettiläiden koordinoinnin vinkkilista ja opas olisi molemmat voinut olla vielä 

aiemmassa vaiheessa taitettuna versiona jaossa. Lisäksi olisi voitu kysyä systemaattisemmin 

palautetta vinkkilistan ja oppaan toimivuudesta. Näin olisi saatu somelähettiläs-toiminnan 

ympärillä olevilta ja somelähettiläs-toiminnasta kiinnostuneilta arvokasta palautetta näiden 

toimivuudesta. 

Kehittämistyön tutkija-kehittäjän vaikutusta kehittämistyöhön voi arvioida, kun tutkija-

kehittäjä itse on isosta taustajärjestöstä, jossa on resurssia somelähettiläiden koordinointiin. 

Tämä on saattanut vaikuttaa kehittämistyöhön, vaikka tutkija-kehittäjä yrittikin ottaa 

huomioon erityisesti pienet järjestöt ja ne järjestöt, joissa somelähettiläitä koordinoivat 

vapaaehtoiset. Tutkija-kehittäjän harteilla on mallin kirjoittajana iso vastuu. 

Kehittämistyössä ja mallia tehdessä pyrittiin tietoisesti ottamaan malliin vain ne asiat, jotka 

nousivat esiin muistioista, ryhmätöistä ja kyselystä. Näin turvattiin, että malli oli 

kehittäjäryhmän luoma, eikä tutkijakehittäjän oma malli. 

Kehittämistyön eettisyys oli toimiva. Kehittämistyössä mukana olevat olivat tietoisia missä 

kehittämistyössä ovat mukana ja miten heidän toimintaansa tai vastauksiaan hyödynnetään. 

Anonymiteetti turvattiin jokaisessa vaiheessa. Kehittämistyön raportissa on noudatettu hyvää 

tieteellistä käytäntöä, lainaukset ja viittaukset on merkitty lähdeviittein. 

Kehittämistyön lopputulosta, somelähettiläiden koordinointimallia voi hyödyntää erityisesti 

somelähettiläiden kanssa, mutta sen lisäksi sitä voi hyödyntää muiden 

verkkovapaaehtoistehtävien luomisessa. Samat toiminnan suunnittelut, rekrytoinnit, 
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koordinointi, sitouttamiset jne pitää kaikissa vapaaehtoistehtävissä järjestön tehdä, jotta 

toiminta olisi hyödyllistä järjestölle ja palkitsevaa vapaaehtoiselle. Jokaisen järjestön 

kannattaa kirjata omat somelähettiläiden koordinointitavat itselleen ylös, esimerkiksi kuinka 

usein ja missä kanavassa pidetään yhteyttä somelähettiläisiin, koska koordinointimallissa on 

monia ideoita kuinka toimia. 

Tästä kehittämistyöstä ja sen pohjalta tehdystä jatkosuunnitelmista hyötyvät erilaiset 

järjestöt. Järjestöjen ei tarvitse jokaisen lähteä täysin tyhjältä pöydältä liikkeelle, vaan 

heillä on käytössään opas, jonka avulla voi muodostaa omalle järjestölle sopivan 

somelähettilästoiminnan. Kehittämistyöstä hyötyvät myös järjestöjen rahoittajat. He näkevät 

mitä tarkoitetaan vapaaehtoisella somelähettilästoiminnalla ja voivat arvioida miten 

tehokasta se on panostus-hyöty -suhteeltaan. Tämä kehittämistyö on myös yksi 

verkkovapaaehtoisuutta tutkiva työ. Koska Suomessa verkkovapaaehtoisuutta on tutkittu 

vähän, mutta se kiinnostaa, niin jokainen tutkiva työ vie eteenpäin ymmärrystä 

verkkovapaaehtoisuudesta. 

Vaikka tässä kehittämistyössä on keskitytty vapaaehtoiseen somelähettiläs-toimintaan, pitää 

muistaa, että verkkovapaaehtoisuus ei sovi kaikille vapaaehtoisille, eikä kaikilla ole 

mahdollisuutta tai halua toimia digitaalisesti. Järjestöillä tulee olla monipuolisesti erilaisia 

vapaaehtoistehtäviä tarjolla ja somelähettiläs voi olla vain yksi tehtävä monien joukossa.  

 

8.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Somelähettiläiden koordinointimallin luominen oli yksi tapa tutkia ja kehittää suomalaista 

verkkovapaaehtoistoimintaa. Olisi mielenkiintoista tutkia muutaman vuoden päästä miten 

somelähettiläs-toiminta Suomessa toteutuu ja mitkä ovat muodostuneet siinä kaikkein 

oleellisimmiksi asioiksi. Kiinnostavaa olisi selvittää syvemmin miten somelähettiläät kokevat 

somelähettiläs-toiminnan sekä mitkä haasteet somelähettiläiden koordinaattorit kokevat 

suurimmiksi koordinoidessa ja millaisia ratkaisuja haasteisiin on löydetty. 

Jatkokehitys- ja tutkimusehdotuksissa ei kuitenkaan kannata jäädä vain somelähettiläs-

toimintaan, vaan olisi tärkeää tutkia monipuolisemminkin suomalaista 

verkkovapaaehtoistoimintaa sekä sen koordinointia. Yksi järjestötyön kannalta olennainen 

tutkimusaihe olisi Facebook-vertaisryhmien ylläpitäjien toiminta ja heidän tukeminensa 

järjestötyön näkökulmasta. Mielenkiintoista olisi myös ymmärtää paremmin 

verkkovapaaehtoisina toimivia, jotka toimivat ilman tukea ja koordinaatiota, esimerkiksi 

Facebook-ryhmän ylläpitäjinä. 
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8.4 Lopuksi 

Vapaaehtoisten somelähettiläiden koordinointimallin kehittäminen kannatti, sillä keskustelu 

ja ymmärrys somelähettilästoiminnasta lisääntyi. Tätä tarvitaan tulevaisuuden 

järjestötoiminnassa, kun entistä enemmän vapaaehtoistoiminnassa tulee tarjota 

verkkovapaaehtoisuutta. Osallistujatkin haluavat toimia siellä missä muutenkin eli sekä 

verkossa että kasvotusten. Somelähettiläs-toiminta on yksi mahdollisuus digitaaliseen 

järjestötoimintaan. Jos vapaaehtoisten koordinointi tulee yhä enemmän ammattimaistumaan 

ja yhtä aikaa on kiirettä, niin tällaiset mallit oppaan muodossa helpottavat ja nopeuttavat 

järjestön toimintaa, kun ei tarvitse kaikkea keksiä alusta lähtien itse. 

Somelähettiläiden koordinointimallin kehittämiseen osallistuneet aikovat jatkaa tapaamisiaan 

ja jakaa kokemuksiaan Somelähettiläiden koordinaattorit -Facebook-ryhmässä. 

Somelähettiläs-toiminnasta ja sen koordinoinnista pyydetään opinnäytetyön tekijää tällä 

hetkellä puhumaan erilaisiin järjestötilaisuuksiin. Keskustelu siis jatkuu ja somelähettiläs-

toiminta laajentuu ja kehittyy. 

Somelähettiläs-toiminta tulee kehittymään tulevaisuudessa. Nyt se on vasta alkumetreillä. 

Tuleeko se olemaan jatkossa nimellä somelähettiläs vai tuleeko joka järjestölle oman niminen 

somessa viestiä eteenpäin vievä vapaaehtoinen, sitä ei vielä tiedetä. Mielenkiinnolla 

seurataan miten some kehittyy. Houkuttaako se entiseen tapaa ihmisiä, vapaaehtoisia ja 

järjestöjä vai tuleeko vastareaktio eli kasvokkain tapaaminen vahvistuu ja somen käyttö 

vähenee? Somekanavat tulevat varmasti kehittymään ja muuttumaan koko ajan. Liian 

somekanavasidonnaisesti ei järjestöjen kannata somelähettiläs-toimintaa toteuttaa, vaan 

joustavasti kehittyä mukana ja kuunnella avoimin mielin somelähettiläitä, jotka elävät 

somessa. 

Kannattaa luottaa somelähettiläisiin, he saavat aikaan paljon enemmän kuin uskalletaan 

kuvitellakaan! 
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Liite 1: Somelähettiläiden koordinointi vinkkilista 

Vinkkejä 
somelähettiläiden 
koordinointiin 
 
Vinkit on koonnut Anu Sauliala (@AnuSauliala, anu.sauliala@allergia.fi) Soste-risteilylle Digi 
avun välittäjänä -ohjelmaan 10.10.2018. Vinkeissä on hyödynnetty somelähettiläiden 
koordinaattoreiden tapaamisen työskentelyä 22.8.2018. 
 

Mitä somelähettiläs tekee? 
• Vapaaehtoinen somelähettiläs vie eteenpäin omissa somekanavissaan omilla 

tavoillaan ja omalla äänellään järjestön teemoja. 

• Somelähettiläs saa tukea vapaaehtoisena toimimiseen taustajärjestöltä. 

• Lisäksi somelähettiläs voi tuottaa sisältöä järjestön viestintäkanaviin. 

• Käytännössä somelähettiläs voi esim. 

o toimia ”soihdunkantajana” 

o facettaa, blogata, vlogata, instata tai twiitata 

o tykätä, kommentoida ja jakaa 

o osallistua keskusteluihin somessa 

o toimia verkkovertaisena  

o ohjata tiedon äärelle 

o kaapata hetkellisesti järjestön sometilejä 

o ideoida ja toteuttaa järjestön kampanjoiden somejuttuja 

o tehdä tapahtumapostauksia 

 

Näillä alkuun! 
• Mieti millaisia ja millä roolilla olevia somelähettiläitä teidän järjestö haluaa. 

• Konseptoi teidän somelähettiläsmalli, jotta vapaaehtoinen tietää mitä häneltä 

odotetaan ja mitä tukea ja apua hän saa. 

• Tee suunnitelma ja aikataulu, sovi selkeät vastuualueet omassa 

organisaatiossasi. 

• Rekrytoi somelähettiläitä esim. tapahtumissa, somessa, nettisivuilla, lehdessä 

ja puskaradiossa. 

• Saa alkuryhmä kasaan. Rekrytoi myöhemmin lisää porukkaa mukaan. 

• Perehdytä somelähettiläät verkossa tai kasvotusten. 

• Luo yhdessä somelähettiläiden kanssa selkeät pelisäännöt. 

• Luo yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta lähettiläiden välille (esim. Facebook- tai 

WhatsApp-ryhmä) 

• Laita persoonaasi peliin, uskalla heittäytyä! 

• Käytä paljon videopohjaista viestintää, tee naamasi ja äänesi tutuksi. 
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Vapautta ja tukea tarjolla! 
• Anna vapautta toimia, mutta syötä myös ideoita. 

• Ota vapaaehtoiset alusta saakka mukaan suunnitteluun. 

• Innosta, tsemppaa, kannusta! 

• Anna tukea ja ole saatavilla ja näkyvillä. 

• Kutsu mukaan, kysy mielipidettä ja anna syötteitä somelähettiläille. 

• Pyri avoimeen vuorovaikutukseen, kysy suoraan, jos tarvitset jotain ja kannusta 

vapaaehtoisia samaan. 

• Ole säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa yhteydessä 

somelähettiläisiin, henkilökohtaisestikin. 

• Järjestä kerran vuodessa kasvotusten tapaaminen. 

• Arvosta somelähettiläitä. 

• Kehu, kiitä ja osoita somelähettiläs-toiminnan merkitys 

• Anna ja kysy palautetta. 

• Luota somelähettiläisiin. He ovat lähteneet vapaaehtoiseksi, koska haluavat 

tehdä hyvää. 

 

Miten sitouttaa mukaan somelähettiläs-
toimintaan? 

• Järjestä koulutuksia verkossa ja kasvotusten, ne tuottavat lisäarvoa 

vapaaehtoisena toimimiselle. 

• Sitouta toimintaan myös kasvokkaisilla tapaamisilla. 

• Älä oleta osaamista, vaan auta niin perusasioissa ja pidemmälle menevissä 

asioissa. 

• Anna tekniikka- ja sisältövinkkejä.  

• Jaa ”sisäpiiritietoa” esim. tulevista kampanjoista. 

• Käy läpi teidän järjestön teeman perustietoasiat (esim. sairaudesta) ja mistä 

näistä löytyy verkosta lisätietoa. 

• Muista tarvittaessa työnohjaus vapaaehtoisille. 

• Sitouta somelähettiläät yhteisiin arvoihin, ne ovat kaiken vapaaehtoistyön 

taustalla.  

• Kannusta somelähettiläitä kouluttamaan toinen toisiaan. 

• Kehitä yhdessä somelähettiläiden kanssa. 

• Palkitse erityiskoulutuksilla / -kouluttajalla (esim. tunnetumpi bloggaaja/instaaja) 

 

Aseta tavoitteet ja mieti seuranta kuntoon! 
• Aseta tavoitteet somelähettiläs-toiminnalle. 

• Seuraa tavoitteiden toteutumista. 

• Kerää säännöllisesti palautetta. 

• Arvioi tuloksia ja kehitä toimintaa eteenpäin. 

• Raportoi ja iloitse tuloksista! 

 
Kaipaatko ideoita, vinkkejä ja vertaistukea siihen miten koordinoisit parhaalla mahdollisella 
tavalla vapaaehtoisia somelähettiläitä? Liity mukaan Somelähettiläiden koordinaattorit -
Facebook-ryhmään! www.facebook.com/groups/somelahettilaidenkoordinaattorit/
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Liite 2: Somelähettiläiden koordinointi -kysely 
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1Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin    Anu Sauliala

Vinkkejä 
somelähettiläiden 
koordinointiin 
Verkkovapaaehtoisuus kiinnostaa monia järjestöjä ja syystäkin. Ny-

kyihminen haluaa toimia vapaaehtoisena siellä missä muutenkin on. 

Yksi vaihtoehto verkkovapaaehtoisuuteen on somelähettiläs-toiminta, 

jossa somelähettiläs vie eteenpäin omissa somekanavissaan omilla 

tavoillaan ja omalla äänellään järjestön teemoja. Lisäksi somelähettiläs 

voi tuottaa sisältöä järjestön viestintäkanaviin. 

Tähän oppaaseen on koottu vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin. 

Opas soveltuu niin järjestölle, jossa aloitetaan somelähettiläs-toimin-

taa kuin järjestölle, jolla jo on somelähettiläitä, mutta halutaan ideoita 

tai tsekkauslistaa toiminnan kehittämiselle. Voit lukea oppaan alusta 

loppuun tai pysähtyä yksittäiseen sinua kiinnostavaan kappaleeseen. 

Vinkeissä on hyödynnetty somelähettiläiden koordinaattoreiden 

tapaamisten työskentelyä 2018-2019. Suurkiitos kaikille työskentelyyn 

osallistuneille!

Antoisia hetkiä somelähettiläs-toiminnan parissa! Voin luvata, että 

kun luotat somelähettiläisiin, niin järjestönne saa paljon enemmän 

kuin uskallat kuvitellakaan!

Anu Sauliala

10. toukokuuta 2019

 @AnuSauliala

anu.sauliala@gmail.com

Liite 3



2Vinkkejä somelähettiläiden koordinointiin    Anu Sauliala

Mitä somelähettiläs tekee?
 ◆ Vapaaehtoinen somelähettiläs vie 

eteenpäin omissa somekanavissaan omilla 

tavoillaan ja omalla äänellään järjestön 

teemoja.

 ◆ Somelähettiläs saa tukea vapaaehtoisena 

toimimiseen taustajärjestöltä.

 ◆ Lisäksi somelähettiläs voi tuottaa sisältöä 

järjestön viestintäkanaviin.

 ◆ Käytännössä somelähettiläs voi esim.

 - toimia ”soihdunkantajana”

 - facettaa, blogata, tehdä videoita, instata 

tai twiitata

 - tykätä, kommentoida ja jakaa

 - osallistua keskusteluihin somessa

 - toimia verkkovertaisena 

 - ohjata tiedon äärelle

 - kaapata hetkellisesti järjestön sometilejä

 - ideoida ja toteuttaa järjestön 

kampanjoiden somejuttuja

 - tehdä tapahtumapostauksia

 ◆ Somelähettiläs on kasvot järjestön asialle. 

Se arkipäiväistää asiaa. Mitä kaikkea 

järjestön teema voi elämässä tarkoittaa.

 ◆ Nimikkeenä somelähettiläällä voi olla myös 

sometiimiläinen, somepilotti, someritari, 

agentti, ”järjestö”-lähettiläs jne. 

Somelähettiläs voi twiitata 

järjestön teemoista.

Somelähettiläs voi kaapata järjestön Instagram-tilin.
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Näillä alkuun!
 ◆ Mieti millaisia ja millä roolilla olevia 

somelähettiläitä teidän järjestö haluaa ja 

tarvitsee. Kannattaa huomioida, että mitä 

kattavammin somelähettiläät edustavat 

teidän järjestön eri kohderyhmiä, niin sitä 

vahvemman verkoston voitte luoda.

 ◆ Keskity miettimään mitä kaikkea hyvää 

teidän järjestölle somelähettiläät voivat 

saada aikaan, älä siihen mitä riskejä siihen 

liittyy.

 ◆ Ota muu organisaatio mukaan 

suunnitteluun ja perehdytä homma 

niillekin, jotka eivät ole mukana 

suunnittelussa. Sopikaa organisaatiossa 

pelisäännöt somelähettiläiden kanssa 

toimimiseen esim. ettei samaan aikaan 

somelähettilään instakaappauksen aikana 

tuutata Instagramia täyteen järjestön muita 

juttuja tai ettei somelähettilääseen ole viisi 

eri järjestön henkilöä yhteydessä saman 

päivän aikana. 

 ◆ Huolehdi, että somelähettilästoiminta olisi 

vapaaehtoisen näkökulmasta mielekäs 

tehtävä, eikä vain organisaation antama 

tehtävä.

 ◆ Konseptoi eli määrittele ja kuvaa teidän 

somelähettiläsmalli, jotta vapaaehtoinen 

tietää mitä häneltä odotetaan ja mitä tukea 

ja apua hän saa. Somelähettiläs on arvokas 

vapaaehtoinen, joka ansaitsee kunnon 

vapaaehtoistehtävän konseptoinnin!

 ◆ Tee suunnitelma ja aikataulu, sovi selkeät 

vastuualueet omassa organisaatiossasi.

 ◆ Mieti mikä on sopiva määrä lähettiläitä, 

joita on aidosti mahdollisuus koordinoida 

ja tukea. Minkä kokoisen porukan kesken 

on muodostuu myös hyvä yhteisöllisyys. 

Moni on kokenut, että 10-20 henkilöä on 

sopiva somelähettiläiden määrä. Yleensä 

noin puolet on aktiivisia ja puolet vähän 

passiivisempia.

 ◆ Rekrytoi somelähettiläitä. Saa alkuryhmä 

kasaan. Rekrytoi myöhemmin lisää 

porukkaa mukaan.

 ◆ Perehdytä somelähettiläät verkossa tai 

kasvotusten.

 ◆ Luo yhdessä somelähettiläiden kanssa 

selkeät pelisäännöt.

 ◆ Luo yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta 

lähettiläiden välille esim. Facebook- tai 

WhatsApp-ryhmässä.

 ◆ Käytä paljon videopohjaista viestintää, tee 

naamasi ja äänesi tutuksi.

 ◆ Laita persoonaasi peliin, uskalla heittäytyä!

 ◆ Suunnittele jo seuraavia askelia. Mitä on 

somelähettilästoiminta 2.0. Pyri olemaan 

aina askeleen edellä nykyisyyttä.

Aseta tavoitteet ja mieti 
seuranta kuntoon!

 ◆ Aseta tavoitteet järjestän somelähettiläs-

toiminnalle.

 ◆ Seuraa tavoitteiden toteutumista.

 ◆ Kerää säännöllisesti palautetta.

 ◆ Arvioi tuloksia ja kehitä toimintaa 

eteenpäin.

 ◆ Raportoi ja iloitse tuloksista!
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Mieti ensin
 ◆ Miksi somelähettiläänä toimiminen on 

tärkeää?

 ◆ Mitä somelähettiläänä konkreettisesti 

tehdään?

 ◆ Minkä verran somelähettiläänä toimiminen 

vie aikaa?

 ◆ Miten hommaan perehdytetään ja 

koulutetaan?

 ◆ Mitä somelähettiläs itse saa tästä?

 ➔ tiivistä innostavaksi somelähettilään 

rekrytointi-ilmoitukseksi, max. 100 sanaa 

tai 2min videota

Hyvä rekrytointi-ilmoitus on…
 ◆ Koskettava, innostava ja rento

 ◆ Järjestön arvoja viestivä

 ◆ Kuvaa kuinka somelähettiläänä antaessaan 

saa mm.

 - oppiminen

 - yhteisöllisyys

 - vertaisuus

 - hyvän tekeminen

 ◆ Sisältää lainauksen jo toimivalta 

somelähettiläältä tai muulta 

vapaaehtoiselta

 ◆ Persoonallinen! Juuri järjestön ja sinun 

näköinen!

Bloggaamalla somelähettiläs voi arkipäiväistää järjestön teemoja. 

Vinkkejä somelähettiläiden 
rekrytointiin!
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Esimerkkilauseita somelähettiläiden 
rekrytointi-ilmoitukseen

 ◆ ”Toimi vapaaehtoisena kotisohvalta”

 ◆ ”Haluatko antaa vapaaehtoispanoksesi 

kotoa käsin?”

 ◆ ”Etsitkö jotakin uutta ja merkityksellistä 

tekemistä?”

 ◆ ”Oletko aktiivinen somessa?”

 ◆ ”Soljutko somessa kuin kala vedessä?”

 ◆ ”Somelähettiläänä tärkeä tehtäväsi on olla 

somessa jakamassa tietoa, keskustelemassa 

osallistumassa kampanjoihin ja 

edistämässä meidän järjestön asiaa!”

 ◆ ”Lähde järjestömme somelähettilääksi!”

Rekrytoi somelähettiläitä
 ◆ Nettisivulle perustiedot, lisäksi esim. 

fiilisteksti millaista somelähettiläänä on, 

koordinaattorin tervehdysvideo ja miten 

ohjeet voi hakea somelähettilääksi. 

 ◆ Eri somekanaviin someteksti + kuva ja 

linkki nettisivuille

 ◆ Koordinaattorin tai somelähettiläiden 

video ”Tuu meille somelähettilääksi!”. 

Näin koordinaattori tai vapaaehtoisryhmä 

tulee heti tutuksi.

 ◆ Järjestölehdessä pikkuilmoitus tai isompi 

lehtijuttu somelähettiläs-toiminnasta

 ◆ Tapahtumissa 

 ◆ Pyydä ihmisiä kertomaan somelähettiläs-

rekrytoinnista eteenpäin eli hyödynnä 

puskaradio

 ◆ Headhunting on tehokasta!

 - Kartoita jo somessa olevat aktiiviset 

teidän järjestön teemoja käsittelevät 

tyypit ja pyydä heitä rohkasti mukaan

 - Kysy viideltä aktiiviselta vapaaehtoiselta 

ketä sinun kannattaisi kysyä teidän 

järjestön somelähettilääksi. Saat 

todennäköisesti monta hyvää nimeä, 

joita kysyä.

 - Ihmiset ilahtuvat, kun heitä kysytään 

vapaehtoiseksi!

 ◆ Mieti toimisiko teillä rekrytointilomake? 

Siinä voi kysyä esim. yhteystiedot, 

omat somekanavat linkkeineen, miksi 

juuri sinä olisit loistava somelähettiläs, 

mainitse yksi hyvä ja yksi kehitettävä asia 

järjestön somessa ja mahdollisesti linkki 

videohakemukseen.

Kun henkilö on ilmoittanut 
olevansa kiinnostunut 
somelähettilään tehtävistä…

 ◆ ”Alkuhaastattelu” sähköpostilla, 

sähköisellä lomakeeella, Messengerillä, 

puhelimitse, Skypellä. Näin varmistetaan, 

että ihminen ymmärtää mihin 

vapaaehtoishommaan on tulossa ja 

tutustutaan puolin ja toisin.

 ◆ Käydään läpi toimintatavat, pelisäännöt ja 

arvot, jälkikäteenkin näihin voi vedota.

 ◆ Perehdytys henkilökohtaisesti esim. 

materiaalit jakamalla tai pyytämällä 

katsomaan perehdytysvideon tai 

pienelle porukalle yhtä aikaa esim. 

verkkokoulutuksena FB-livellä kaikille 

uusille.

 ◆ Oivalluta somelähettiläs löytämään oma 

tyylinsä ja ”oikeat sanat” puhua hänelle 

tärkeistä asioista somelähettiläänä.

 ◆ Tuuppaus ensimmäisiin tekemisiin. Viesti 

ekan viikon jälkeen ”Mitä haluaisit nyt 

tai mitä olet jo ehtinyt somelähettiläänä 

tehdä?”. Madaltaa kynnystä ja osoittaa 

henkilökohtaisesti huomiota 

Somelähettiläiden rekrytointi on helppoa! 

Mieti kuitenkin miten rekrytoinnin jälkeen 

koordinointi lähtee rullaamaan.
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Koordinointi jämäkäksi 
ja rennoksi yhtä aikaa

 ◆ Somelähettiläs on arvokas vapaaehtoinen, 

joka ansaitsee kunnon koordinointia!

 ◆ Huolehdi ensin järjestön asenne 

kuntoon. Arvostakaa somelähettilästä, 

mahdollistakaa hänelle helppo 

vapaaehtoisena toimiminen.

 ◆ Anna vapaaehtoiselle tilaa toteuttaa 

itseään, ole läsnä ja tue. Luo 

hiekkalaatikolle raamit, joissa 

somelähettiläs voi vapaasti toimia.

 ◆ Ole tukena. Sano ääneen, että sinulta voi 

kysyä pientä tai isoa mietityttävää asiaa. 

Kannusta erityisesti olemaan yhteyksissä, 

jos tulee jotain somehässäkkää.

 ◆ Aitous, rentous ja jämäkkyys toimii 

koordinoinnissa, niin kirjoittaessa kuin 

videoillakin.

 ◆ Kun kyse on vapaaehtoisista, niin he 

tarvitsevat yhteisön toimimiseen sekä 

muistutuksen esim. etätapaamisten/

koulutusten merkeissä, jotta toimiminen 

vapaaehtoisena somelähettiläänä on 

mielekästä ja antoisaa.

 ◆ Koordinointi vaatii aikaa ja aktivointia. 

Mieti jo etukäteen miten pärjätä tilanteissa, 

joissa yksittäisellä vastuukoordinaattorilla 

ei olekaan resurssia koordinoida? 

Toimisiko parikoordinointi työntekijän tai 

vapaaehtoisen kanssa? 

Käytännön koordinointi
 ◆ Perusta oma somelähettiläiden Facebook-

ryhmä.  

 ◆ Keksi noin kerran viikossa jotain syötettä 

Facebook-ryhmään.

 ◆ Pidä muutaman kerran kaudessa 

verkkotapaamisia esim. Facebook-livessä 

tai Skypessä. Kesto 30min – 1h 30min. 

 ◆ Järjestä kerran vuodessa kasvotusten 

tapaaminen. Voisiko se olla yhdessä jonkun 

muun järjestötapahtuman kanssa?

 ◆ Sisältövinkit

 - Mitä järjestön juttuja voi jakaa

 - Kampanjaan innostaminen

 - Mitä yleisesti on järjestössä tulossa

 - Järjestön perusteemoihin palaaminen

 - Tekniset somevinkit, esim. valokuvaus, 

blogiteksti ideasta julkaisuun, somen 

algorytmit, toimiva somepäivitys

 - Järjestön instakaappausten ja 

blogivuorojen jakaminen

 - Asiantuntijavierailu

 - Livelähetykset järjestön toiminnoista, 

esim. jäsenyhdistyksistä tai tietystä 

toimialueesta tai työntekijähaastattelut

 - Somelähettiläs kouluttaa muita 

somelähettiläitä yhdessä sovitusta 

teemasta

 - Kysy vinkkejä somesisältöihin tai tuleviin 

kampanjoihin

 - Luo ”sisäpiirifiilistä” → somelähettiläät 

saavat tiedon tulevista jutuista 

etunenässä

 ◆ Tägäily somelähettiläiden Facebook-

ryhmässä on tehokasta ”Kiinnostaisiko sua 

Reetta tehdä tämä juttu?”

 ◆ Pidä silloin tällöin yhteyttä myös 

henkilökohtaisesti yksittäiseen 

somelähettilääseen.

 ◆ Suunnittele toiminta etukäteen, mutta 

säilytä vapaus.

 ◆ Mieti mitä tulevaisuudessa kannattaisi 

tapahtua.
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Somelähettiläiden 
koordinaattorin vuosikello

Järjestä 
tapaaminen

Jaa kevään 
instakaappaukset ja 

blogivuorot

Pidä 
kehityskeskustelut

Rekrytoi uusia 
somelähettiläitä

Kerää kevään 
tilastot

Hengähdä ja 
ideoi uutta

Jaa syksyn 
instakaappaukset ja 

blogivuorot

Päivitä 
materiaalit

Kerää syksyn 
tilastot

Kiitä 
vapaaehtoisia

Pohdi mitä asioita teidän 
järjestössä kannattaisi vuoden 
aikana tehdä somelähetiläisiin 
liittyen, tässä esimerkkejä

 ◆ Kannattele läpi vuoden

 ◆ Rekrytoi uusia vähintään kerran vuodessa

 ◆ Pidä tapaamisia ja koulutuksia etänä (4-10 

kertaa vuodessa) ja kasvotusten (kerran 

vuodessa)

 ◆ Pidä ”kehityskeskustelut”

 - Miten menee?

 - Haluaako jatkaa?

 - Mitä apua tai tukea kaipaa?

 - Mikä on mennyt hyvin?

 - Mitä pitäisi tehdä toisin?

 - Mitä uutta haluaisit oppia ja tehdä?

 - Askelmerkit eteenpäin

 ◆ Kerää palautetta

 ◆ Tilastoi ja arvioi

 ◆ Laita säännöllisesti terveisiä

 ◆ Päivitä materiaalit tarvittaessa

 ◆ Muista myös virkistäminen

 ◆ Järjestä tarvittaessa työn/toiminnanohjaus

 ◆ Kiitä säännöllisesti
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Vapautta ja tukea tarjolla!
 ◆ Anna vapautta toimia, mutta syötä myös 

ideoita.

 ◆ Ota vapaaehtoiset alusta saakka mukaan 

suunnitteluun.

 ◆ Innosta, tsemppaa, kannusta!

 ◆ Anna somelähettiläälle vapaus valita mistä 

jutuista ja miten hän somettaa.

 ◆ Anna tukea ja ole saatavilla ja näkyvillä.

 ◆ Kutsu mukaan, kysy mielipidettä ja anna 

syötteitä somelähettiläille.

 ◆ Pyri avoimeen vuorovaikutukseen, kysy 

suoraan, jos tarvitset jotain ja kannusta 

vapaaehtoisia samaan.

 ◆ Arvosta somelähettiläitä.

 ◆ Kehu, kiitä ja osoita somelähettiläs-

toiminnan merkitys. Tuo tulokset näkyviin!

 ◆ Anna ja kysy palautetta.

 ◆ Luota somelähettiläisiin. He ovat lähteneet 

vapaaehtoiseksi, koska haluavat tehdä 

hyvää.

Somelähettiläät omaa 
sisältöä tuottamaan

 ◆ Hyödynnä somelähetitiläiden valtava 

verkosto, joka heillä on, kannustamalla 

heitä tuottamaan omaa sisältöä omiin 

somekanaviin.

 ◆ Tuuppase säännöllisin väliajoin 

somelähettiläitä käsittelemään 

somepäivityksissään järjestön juttuja.

 ◆ Tuo valmiimpia ja keskeneräisempiä 

ideoita somelähettiläille. Toiset haluavat 

luoda someaan alusta asti itse, toiset taas 

kaipaavat valmiimpaa jaettavaa.

 ◆ Pyydä somelähettiläitä jakamaan omia 

juttujaan myös toisille somelähettiläille, 

näin somelähettiläät saavat ideoita 

toistensa jutuista.

 ◆ Nosta somelähettiläiden ryhmässä esiin 

toimivia somelähettiläiden tekemiä juttuja, 

kiitä ja kysy miten sinä keksitkään tehdä 

tämän.

Miten saada somelähettiläät 
mukaan kampanjoihin ja 
muihin yhteisiin juttuihin?

 ◆ Ideoi yhdessä somelähettiläiden kanssa 

miten he voivat olla mukana järjestön 

tulevassa kampanjassa. Pyöräytä 

kampanjaideat heti alkuvaiheessa 

somelähettiläiden kautta. Sovi yhdessä 

pari kolme juttua miten erityisesti 

somelähettiläs vie kampanjaa eteenpäin. 

 ◆ Luo yhdessä somelähettiläiden kanssa 

kampanjoihin toolkit eli yksi tai kaksi 

A4:sta, josta olisi valmiita juttuja mitä 

somelähettiläs voi jakaa.

 ◆ Ota somelähettiläät mukaan järjestön 

yhteisiin tapaamisiin ja koulutuspäiviin, 

näin ihmiset tulevat tutuksi puolin ja toisin 

sekä hommassa pysyy yhteinen tavoite 

 ◆ Anna somelähettilään kaapata järjestön 

somekanava esim. Instagram ennen 

kampanjaa. 

 ◆ Huolehdi, että kampanjat tuntuvat 

somelähettiläästä henkilökohtaisesti 

tärkeiltä, silloin he tarttuvat kampanjaan ja 

vievät sitä voimalla eteenpäin.

 ◆ Luo intoa ja halua saada kampanjan 

teemalle näkyvyyttä!

 ◆ Mieti kampanjan visuaalisuutta ja helppoa 

osallistumistapaa somessa.

 ◆ Anna somelähettiläiden suunnitella ja 

toteuttaa täysin oma kampanja. Ole siinä 

tukena. 
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Miten sitouttaa mukaan 
somelähettiläs-toimintaan?

 ◆ Järjestä koulutuksia verkossa ja 

kasvotusten, ne tuottavat lisäarvoa 

vapaaehtoisena toimimiselle.

 ◆ Sitouta toimintaan myös kasvokkaisilla 

tapaamisilla.

 ◆ Älä oleta osaamista, vaan auta niin 

perusasioissa ja pidemmälle menevissä 

asioissa.

 ◆ Anna tekniikka- ja sisältövinkkejä. 

 ◆ Jaa ”sisäpiiritietoa” esim. tulevista 

kampanjoista.

 ◆ Käy läpi teidän järjestön teeman 

perustietoasiat ja mistä näistä löytyy 

verkosta lisätietoa.

 ◆ Muista tarvittaessa työnohjaus 

vapaaehtoisille.

 ◆ Sitouta somelähettiläät yhteisiin arvoihin, 

ne ovat kaiken vapaaehtoistyön taustalla. 

 ◆ Kannusta somelähettiläitä kouluttamaan 

toinen toisiaan.

 ◆ Kehitä yhdessä somelähettiläiden kanssa.

 ◆ Luo somelähettiläiden kesken hyvä 

ryhmähenki ja yhteisöllisyys. Silloin 

jokainen kannattelee toisiaan. Ehkäpä myös 

ystävyyksiä syntyy.

 ◆ Huomioi somelähettilään omat tavoitteet 

esim. oppiminen eri somekanavista, 

tekniikoista ja vaikuttamistavoitteet.

 ◆ Tee näkyväksi yhteiseksi hyväksi 

toimiminen, uuden oppiminen, järjestön 

toimintaan osallistuminen, mielekäs 

toiminta, vertaistuki, vaivattomuus ja 

aikataulusta riippumattomuus, nämä 

sitouttavat somelähettilästä pysymään 

mukana.

 ◆ Erään koordinaattorin sanoin ”Mulla on 

ollut onni kohdata kaikki somelähettiläät 

kasvotusten. On paljon helpompi saada 

heidän mukaan ja tekemään, kun on 

kohdannut heidät.”

Selviä haasteista 
somelähettiläiden kanssa!

 ◆ Muistuta silloin tällöin pelisäännöistä ja 

yhteisistä toimintatavoista.

 ◆ Puutu ajoissa asiaan, jos joku lähtee 

menemään väärille raiteille.

 ◆ Ole reilu ja avoin. Sano mikä sinua 

huolettaa, ihmetyttää tai hämmentää ja 

perustele miksi toivot somelähettilään 

toimivan toisin.

 ◆ Säilytä toisen kasvot. Anna mahdollisuus 

toimia toisin. 

 ◆ Yritä ymmärtää miksi toinen käyttäytyy 

erikoisesti ja ohjata häntä hellästi 

toimimaan yhdessä sovittujen 

toimintatapojen mukaan

 ◆ Käy läpi järjestön tyypilliset kipupisteet eli 

asiat, joista voi olla vahvoja eri näkemyksiä 

ja järjestön kanta niihin. Perustele ja 

keskustele aidosti. Pyydä asiantuntijaa 

pitämään aiheesta totta vai tarua -luento.

 ◆ Kannattaisiko järjestön somekanavien 

salasanoja muuttaa useamman kerran 

vuodessa, jos somelähettiläät tekevät 

somekaappauksia?

 ◆ Muista, että somelähettiläs on lähtenyt 

vapaehtoiseksi, koska hän haluaa hyvää. 

Anna hänen tehdä hyvää. Joskus siihen 

tarvitaan vahvempaa ohjausta, mutta 

lopulta siitä hyötyvät varmasti kaikki. 

Joskus taas somelähettiläälle kannattaa 

antaa enemmän tilaa, jotta hän voi tehdä 

entistä enemmän hyvää.

 ◆ Tarkastele kriittisesti myös omaa 

toimintaasi.
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Kannustaminen ja 
kiittäminen

 ◆ Huomaa hyvä mitä somelähettiläs tekee 

ja kiitä häntä. Arvioi eri tilanteissa 

toimiiko paremmin paremmin julkinen vai 

henkilökohtainen kiitos, vai sekä että.

 ◆ Kerro ääneen miten suuri merkitys 

pienelläkin somelähettilään tekemisellä 

voi olla yksittäiselle henkilölle ja koko 

järjestölle. Nosta esiin hyviä esimerkkejä.

 ◆ Kannusta reagoimaan toisten 

somelähettiläiden juttuihin.

 ◆ Keksi hupsujakin aineettomia kannustimia, 

tyyliin ”Tämän viikon vilkkaimman 

somekeskustelijan -diplomin ansaitsee…” 

tai ”Sinä kyllä ansaitset Vuoden kiteyttäjä 

-palkinnon!”

 ◆ Luo yhteisöllisyyttä, se on yksi tapa kiittää.

 ◆ Lähetä tai anna tavatessa järjestön 

heijastin, kassi, pinssi tms.

 ◆ Palkitse erityiskoulutuksilla / 

-kouluttajalla, esim. tunnetumpi 

bloggaaja/instaaja kouluttajaksi.

 ◆ Tee somelähettiläs-toiminta näkyväksi! 

Kirjoita blogiteksti, lehtijuttu, järjestön 

somekanavaan päivitys…

 ◆ Sano reilusti ”Kiitos, kun juuri sinä toimit 

meidän somelähettiläänä.” 
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Somelähettiläiden toiveita 
sinulle koordinaattori

 ◆ ”Älä oleta vaan keskustele avoimesti. Anna 

aikaa sisältöjen yhdessä ideoinnille. Salli 

luovuus ja ole vastaanottavainen erilaisille 

ideoille. Älä aina toimi samoin kuin muut 

järjestöt, vaan uskalla erottaurua. Muista, 

että hyvä asenne on itsestä kiinni!”

 ◆ ”Pidä yhteyttä, ole kiinnostunut ja 

innostava.”

 ◆ ”Ohjaa somelähettiläitä kommentoimaan 

aina positiivisen kautta, tukien ja 

kannustaen. Opasta somelähettiläitä 

kertomaan vain omista kokemuksista, ei 

neuvomaan eikä päälle päsmäröimään. 

Vapaaehtoisten sitouttaminen tehtäviinsä 

on herkkää toimintaa, jossa tunteilla on 

tärkeä osuus motivoinnissa. Vapaaehtoisen 

somelähettiläänkin valintaan kannattaa 

kiinnittää huomiota.”

 ◆ ”Anna tarpeeksi tietoa ja tarpeeksi usein, 

vaikkei juuri nyt olisi mitään ajankohtaista, 

niin muistuta tärkeästä työstä ja pidä 

motivaatiota yllä.”

 ◆ ”Kerro selvästi mikä jaettavassa jutussa on 

idea ja anna esimerkki, josta uudenkin on 

helppo muokata oman näköinen päivitys.”

 ◆ ”Välillä voisi useamminkin laittaa meille 

somelähettiläille viestiä ja valmista 

jaettavaa, jotta saisi nopeasti ja tehokkaasti 

jaettua ja jotta kiireisimmätkin voisivat 

jakaa enemmän.”

 ◆ ”Ota riittävästi ihmisiä mukaan, koska 

poissaoloja tulee aina. Luo matala kynnys 

kyselyyn ja keskusteluun.”

 ◆ ”Huolehdi, että ryhmässä on ideoiden 

ruokkimista, avointa keskustelua ja 

vuoropuhelua eri aiheiden ympärillä. 

Tue itseohjautuvuuteen ja omanlaisen 

aikataulun kehittämiseen. Huomaa hyvä 

mitä somelähettiläs tekee ja kiitä häntä.” 

Lopuksi
Oppaassa oli runsaasti vinkkejä. Oletko 

nyt pää pyörällä vai palikat selkeästi 

paikallaan? Nyt hauduttele hetki ja sitten 

vain porukalla somelähettiläs-toimintaa 

kehittämään!

Kaipaatko ideoita, vinkkejä ja vertaistu-

kea siihen miten koordinoisit parhaalla 

mahdollisella tavalla vapaaehtoisia 

somelähettiläitä? Liity mukaan Some-

lähettiläiden koordinaattorit -Face-

book-ryhmään!

www.facebook.com/groups/ 

  somelahettilaidenkoordinaattorit/
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Esimerkki viestistä 
instakaappaajalle

Moi,

Ensi viikolla sitten on sinun instaviikko! Aivan superia, että päivität instaa. 

Ihan reippaasti sitten vaan instaa käyttämään, vaikka joka päivä!

Laitan tässä jo nyt sulle järjestön tiedot/tunnukset Instagramiin:

Muista näkökulma, että mistä kuvan katsoja voisi hyötyä/ilahtua/samais-

tua liittyen järjestön teemaan. Kerro kuvituksissa vaikka, mitä kaikkea voit 

tehdä järjestön teemoihin liittyen huolimatta, ja millaisia ratkaisuja olet 

keksinyt arjen pulmiin, mitkä asiat saavat sinut voimaan hyvin. Ja toisaal-

ta, myös järjestön teeman tuomia suruja voi tuoda esille peittelemättä. 

Me järjestössä kannustamme luonnossa liikkumiseen, muutenkin tervei-

siin elämäntapoihin ja yhdistystoimintaan. Halutessasi voit näyttää kuvilla 

omaa esimerkkiäsi myös noissa asioissa.

Ja kannattaa aina valita sopivat hästägit eli pidä joka päivityksessä mukana 

ainakin #somelähettiläs #instakaappaus sekä valinnaisesti nämä järjestön 

#hästägit ____ja ____ ja mitä muuta keksiikään.

Ekassa kuvassa kannattaa vähän esitellä itseään. Voit vaikka katsoa mallia 

miten edelliset somelähettiläät ovat esitelleet itsensä ekana päivänä järjes-

tön tilillä. Olit laittanut, että voisit tehdä instakuvia ______ja ______ 

liittyen. Sitten vaan kuvia ja tekstejä laittamaan.

Ihmisyyden näkyminen kuvissa tuo aina eloa. Joko ihan kasvot tai sitten 

vaikka varpaat, sormet tai takaraivo.

Ja tosiaan saa nykäistä hihasta, jos yhtään tuntuu siltä.

Jään innolla odottelemaan sun instakuvia!

terveisin

Elli Esimerkki 

Koordinaattori
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Liite 4: Loppukysely kehittäjäryhmälle 
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