
SOSIAALISEN MEDIAN TOOLKIT
KAMPANJAAN OSALLISTUVILLE NUORISOTYÖN AMMATTILAISILLE



Jaa kuvia ja videoita työstäsi. Kerro mitä teet ja miksi.

Käytä kampanjan hästägejä.

Jaa linkkiä kampanjasivulle ammattiaikuiset.fi ja siellä

oleviin tarinoihin.

Jaa osaamiskeskus Kanuunan päivityksiä edelleen.

Osallistu Ammattiaikuisten päivä -tapahtumaan

Facebookissa ja kutsu kaikki kollegasi mukaan.

Olemme valmistelleet helposti käytettäviä valmiita

postauksia ja kuvia, joita myös voit jakaa omassa

somessasi.

Laita Ammattiaikuiset-aiheinen taustakuva ja

profiilikuvan raamit Facebookiin. 

Lisätietoja ja materiaalipankki, josta saat kuvitusta, on

osoitteessa ammattiaikuiset.fi.

Aiheutetaan positiivinen somemyrsky ja tehdään
pieni, mutta sitäkin pätevämpi ammattikuntamme
näkyväksi!

Jokaisen nuorisotyön ammattilaisen osallistuminen on

tärkeää, jotta viestimme tavoittaisi mahdollisimman

laajan yleisön. Nyt on sinun hetkesi olla ylpeä työstäsi ja

nostaa sen arvostusta! Yhdessä tuomme näkyvyyttä

kunnalliselle nuorisotyölle ja sen ammattitaitoisille

tekijöille.

Kannustamme kertomaan nuorisotyöstä erilaisissa

kunnissa ja kaupungeissa ympäri Suomen. Toivomme,

että jaat päivityksiä, kuvia ja videoita työstäsi olitpa sitten

koulussa, nuorisotilassa, verkossa tai jakautuneena. Voit

käyttää tämän oppaan materiaaleja ja soveltaa niitä

luovasti oman näköiseksi. Pyrithän kuitenkin pysymään

viestin hengessä ja käyttämään yhteisiä #tunnisteita.

Voit aloittaa heti tämän materiaalin saatuasi. Erityisen

tärkeää olisi, että työmme nousisi esiin ja puheenaiheeksi

teemapäivänä, jota kutsumme Ammattiaikuisten päiväksi,

joten postaathan jotain myös perjantaina 4.6.2021. 

Kampanjaan voi osallistua monella tapaa, valitse
itsellesi mukavimmat, mutta otathan huomioon
työnantajasi viestintään liittyvät ohjeistukset.

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
kannustaa kaikkia nuorisotyön ammattilaisia
kampanjoimaan somessa!

https://fb.me/e/PNezi3Kp


Reipasta Ammattiaikuisten päivää!

Tänään näkyy paljon nuoria, mutta

myös meitä nuorten parissa

työskenteleviä ammattilaisia.

#Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset

#nuorisotyökunnissa #nuorisotyö

#ammattiaikuistenpäivä

@osaamiskeskuskanuuna

Vauhdikasta Ammattiaikuisten päivää

kaikille kollegoille missä olettekin!

#Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset

#nuorisotyökunnissa #nuorisotyö

#ammattiaikuistenpäivä

@osaamiskeskuskanuuna

#Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset #nuorisotyökunnissa #nuorisotyö

#ammattiaikuistenpäivä.

Muista tagata @osaamiskeskuskanuuna postauksiin.

HASHTAGIT #

ENNEN AMMATTIAIKUISTEN PÄIVÄÄ

AMMATTIAIKUISTEN PÄIVÄNÄ

Pian vietetään kaikkien aikojen

ensimmäistä #Ammattiaikuistenpäivää!

😍 Lue lisää� https://fb.me/e/PNezi3Kp

#ammattiaikuiset #nuorisotyökunnissa

#nuorisotyö @nuorisokanuuna

TWITTER
Kirjoita itse tai jaa näitä valmiita viestejä.
Käytä omaa tai valmista kuvaa.

Nuorisotyön ammattilainen eli

ammattiaikuinen on kasvun ja

nuoruuden asiantuntija. Tämä pieni,

mutta pätevä ammattikunta saa nyt

oman teemapäivänsä �

#Ammattiaikuistenpäivää vietetään

4.6.2021 #ammattiaikuiset

#nuorisotyökunnissa #nuorisotyö

@nuorisokanuuna

Tänään on #Ammattiaikuistenpäivä. Mistä siinä on kyse? Lue lisää

http://ammattiaikuiset.fi #Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset #nuorisotyökunnissa

#nuorisotyö #ammattiaikuistenpäivä @osaamiskeskuskanuuna



Jaa kuva sinua inspiroivasta nuorisotyön

ammattilaisesta. Se voit hyvin olla myös

sinä itse!

Kerro ihmisille, miksi ryhdyit

nuorisotyöntekijäksi. Saitko kenties itse

tukea ammattiaikuiselta ollessasi nuori ja

haluat nyt vuorostasi olla apuna jollekin

toiselle? Kerro oma tarinasi.

Muista käyttää postauksissa

#Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset

#nuorisotyökunnissa #nuorisotyö

#ammattiaikuistenpäivä

@osaamiskeskuskanuuna

I N S P I R O I V A  A M M A T T I L A I N E N

Jaa kuva tai video itsestäsi töissä,

oletpa sitten koulussa, nuorisotilalla,

kadulla tai verkossa. Kerro, miksi teet

tätä työtä ja miksi se on sinulle

tärkeää.

Ota kuvia ja videoita pitkin päivää

erilaisista tilanteista, joita työpäivän

aikana kohtaat. Päivän päätteeksi voit

julkaista kuvasarjan tai videon, joka

kertoo tarinan siitä, miten sinä vietit

Ammattiaikuisten päivää. Voit

kuvatekstissä kuvailla mitä teit ja

minkälaisia ajatuksia päivän aikana

heräsi. Voit hyvin julkaista kuvia myös

pitkin päivää, mikä vain tuntuu

luontevammalta.

J A A  T Y Ö P Ä I V Ä S I

FACEBOOK & INSTAGRAM
Ideoita omiin postauksiin



FACEBOOK & INSTAGRAM
Kirjoita lyhyitä tietoiskuja nuorisotyöstä tai kopioi / muokkaa tästä
valmiita. Kerro vaikka, mitä tekemistä on kahvilla ja nuorisotyöllä tms.
Käytä omia tai valmiita kuvia. 

Nuorisotyöstä ei aina tiedetä tarpeeksi. Luullaan, että nuorisotyö on vain

konsolipelejä tai biljardia. Kyllä, nuorisotyö on sitäkin. Nuorille pelaaminen on

mielekästä tekemistä, mutta tiesitkö, että nuorisotyön ammattilaisille mm.

pelit ovat välineitä, joiden kautta saadaan yhteys nuoriin?

Kasvaminen aikuiseksi ei aina ole helppoa, mutta väistämätöntä se on kaikille.

Me nuorisotyön ammattilaiset menemme sinne, missä nuoret ovat ja

varmistamme, ettei kenenkään tarvitse kasvaa yksin.

Kasvatusta ei voi jättää elämän tehtäväksi. Olemme tukena siellä, missä meitä

tarvitaan.

Nuori kasvaa myös silloin, kun hän lorvii, hengaa tai röhnöttää. Se kuuluu

asiaan. Ammattiaikuinen sen tietää.

#Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset #nuorisotyökunnissa
#nuorisotyö #ammattiaikuistenpäivä @osaamiskeskuskanuuna



Avaa nuorisotyötä ja siihen liittyviä menetelmiä myös kentän ulkopuolelle

videoiden kautta. Jaa video, jossa näytät, missä sinä ja kollegasi

työskentelette ja kerro, mitä te siellä teette ja miksi.

Muista käyttää postauksissa #Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset

#nuorisotyökunnissa #nuorisotyö #ammattiaikuistenpäivä

@osaamiskeskuskanuuna ja tagata postaukseen muita ihmisiä ja

työkavereitasi. Näin saamme keskustelua käyntiin ja sanomalle näkyvyyttä.

V I D E O I T A  S I E L T Ä ,  M I S S Ä  T Y Ö S K E N T E L E T

INSTAGRAM REELS &
TIKTOK
Ideoita omiin postauksiin

Videoita voi taltioida, editoida ja julkaista Instagramiin perinteisenä

#häshtagina Igtv:ssa, Stories tai Feed- julkaisuissa. Hauska uusi tapa

taltioida päivän tapahtumia on tehdä Reels-video. Instagram Reels-videon

valmistaminen on helppoa.

Mene Instagram-sovelluksen tarina osioon ja valitse alareunasta painike

”Reels.” Videon voi kuvata suoraan tai tuoda valmiin videon Reels editoriin.

Instagram-sovelluksessa voit lisätä erikoistehosteita (Audio, AR Effects,

Timer and Countdown, Align, Speed.) Videon nopeutta voi säätää

nopeuttamalla tai hidastamalla. 

V I N K K I



Nimi: Ammattiaikuisten päivä

Sijainti: Verkossa
Päivämäärä ja aika: 4.6.2021 koko

päivän

Linkki: https://fb.me/e/PNezi3Kp

FACEBOOK-TAPAHTUMA
Julkinen tapahtuma 'Ammattiaikuisten päivä'

Kaikkien aikojen ensimmäistä

Ammattiaikuisten päivää vietetään

perjantaina 4.6.2021. Teemapäivällä halutaan

kiinnittää huomiota erityisesti kunnalliseen

nuorisotyöhön ja sen tekijöihin, joten

täytetään some kuvilla kentältä ja näytetään

kaikille, miksi meitä tarvitaan!

Käy osallistumassa tapahtumaan

Facebookissa ylläolevan linkin kautta ja

kutsu mukaan myös kollegasi.

Ammattiaikuisten päivästä on tarkoitus

tehdä toistuva teemapäivä, jota vietettäsiin

aina koulujen päättäjäispäivän aattona. Se

on päivä, jona nuoret näkyvät ja kuuluvat

muutenkin.

https://fb.me/e/PNezi3Kp


Klikkaa tästä linkistä
Valitse 'Käytä profiilikuvana/ Use as
profile picture'

 Siirry osoitteeseen
www.facebook.com/profilepicframes
 Kirjoita hakukenttään hakusanaksi
"Ammattiaikuinen"
 Valitse oikea kehys ja tallenna
valinta klikkaamalla ”Käytä
profiilikuvana”

Osaamiskeskus Kanuuna on julkaissut

Facebook-profiileissa käytettävän

”Ammattiaikuinen” -kuvakehyksen, jota

nuorisotyön ammattilaiset voivat käyttää

profiilissaan.

Facebookissa kuvakehyksellä

tarkoitetaan profiilikuvan yhteyteen

liitettävää lisäkuvaa tai kehystä, jolla voit

kertoa omille kavereillesi olevasi

nuorisotyön ammattilainen eli

ammattiaikuinen.

Lisää kehys profiilikuvaasi näin:

1.
2.

Tai voit etsiä kehykset Facebookista

hakusanalla:

1.

2.

3.

Facebookiin sopivan kansikuvan (profiilin

taustakuvan) löydät materiaalipankista.

K E H Y S T E N  O H J E

FACEBOOK-KEHYKSET
Lataa Facebookin profiilikuvaasi
”Ammattiaikuinen” -kehys.

http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=759987868000168
http://www.facebook.com/profilepicframes
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=227902585715454


Lisätietoja ja materiaalipankki, josta voit ladata kuvia

käyttöösi, löytyy osoitteesta ammattiaikuiset.fi.

Materiaalipankin kuvia voit käyttää vapaasti omissa

postauksissasi. Neliökuvat sopivat hyvin esimerkiksi

Facebookiin, Twitteriin ja Instagram-julkaisuihin,

pystykuvat puolestaan Storiesiin. Sieltä löydät myös

Facebookiin sopivan kansikuvan, jonka voit ladata

profiilisi taustakuvaksi. 

MATERIAALIPANKKI
Ammattiaikuiset.fi

http://ammattiaikuiset.fi/

