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Sosiaalisen median toolkit kampanjaan 
osallistuville nuorisotyön ammattilaisille



unnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna kannustaa kaikkia nuo-
risotyön ammattilaisia lähtemään mukaan kampanjoimaan somessa! 
Muistutetaan suomalaisia nuorisotyön tärkeydestä ja kampanjoidaan 
yhdessä paremman nuoruuden puolesta. Nostetaan esille pieni,  mutta 

sitäkin merkittävämpi ammattikuntamme.

Jokaisen nuorisotyön ammattilaisen panos on tärkeä. Yhdessä saamme tavoi-
tettua suuren joukon ihmisiä. Nyt on sinun aikasi olla ylpeä työstäsi - aidosta 
läsnäolosta, kuuntelevasta korvasta, turvallisen ympäristön mahdollistamises-
ta, kohtaamisesta ja ammattimaisesta ohjaamisesta. Yksikin luotettava aikui-
nen voi olla ratkaisevan tärkeä nuoren elämässä. 

Kannustamme ammattilaisia eri puolilta Suomea osallistumaan kampanjaan. 
Tarkoituksena on jakaa somessa autenttista sisältöä omasta työstä - kuvia ja vi-
deoita nuorisotalolta, koululta, verkosta tai mistä vain muualta! Tästä oppaasta 
löydät inspiraatiota ja valmiita materiaaleja hyödynnettäväksi.  Voit suunnitel-
la myös täysin oman näköisiä postauksia kunhan kampanja tulee esimerkiksi 
hashtagien kautta esille ja sisältö on linjassa kampanjan viestin kanssa. 

Voit alkaa päivittämään postauksia someen heti,  mutta pidä katse pääpäiväs-
sämme 3.6 . Silloin vietämme ammattiaikuisten päivää ja toivomme jokaisen 
päivittävän silloin somea!

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

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

• Käytä kampanjan hashtageja. 

• Jaa linkkiä kampanjasivulle ammattiaikuiset.fi. 

• Jaa osaamiskeskus Kanuunan päivityksiä edelleen. 

• Osallistu Ammattiaikuisten päivä -tapahtumaan 
Facebookissa ja kutsu kaikki kollegasi mukaan. 

• Olemme valmistelleet helposti käytettäviä, valmiita 
postauksia ja kuvia, joita voit jakaa omassa somessa-
si.

• Laita Ammattiaikuiset-aiheinen taustakuva ja profiili-
kuvan raamit Facebookiin. 

• Lisätietoja ja materiaalipankki, josta saat kuvitusta, 
on osoitteessa ammattiaikuiset.fi.



TWITTER
Ennen Ammattiaikuisten päivää 
 
 
Pian vietetään #ammattiaikuistenpäivää jo toista kertaa. 
Lue lisää: https://ammattiaikuiset.fi

#ammattiaikuiset #nuorisotyö #kukaaneikasvayksin 
@osaamiskeskuskanuuna 
 
 
 

Kunnissa ympäri Suomen nuorten parissa työskentelevät 
aikuiset ovat koulutettuja kasvun ja nuoruuden 
asiantuntijoita. Pienellä, mutta sitäkin tärkeämmällä 
ammattiryhmällämme on paljon annettavaa nuorille sekä 
muille kasvatustyötä tekeville. 

#ammattiaikuistenpäivää vietetään 3.6.2022
#ammattiaikuiset
#nuorisotyö
#kukaaneikasvayksin
@osaamiskeskuskanuuna

Ammattiaikuisten päivänä 3.6.2022 
 
 
Iloista ammattiaikuisten päivää! Tänään pääsette 
seuraamaan meidän nuorten parissa työskentelevien 
päivää somessa.

#Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset
#nuorisotyö #ammattiaikuistenpäivä
@osaamiskeskuskanuuna 
 

 
 

Vauhdikasta ammattiaikuisten päivää kaikille kollegoille 
missä olettekin! #Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset
#nuorisotyö #ammattiaikuistenpäivä
@osaamiskeskuskanuuna 
 
 

 

Tänään on #Ammattiaikuistenpäivä. Mistä siinä on kyse? 
Lue lisää http://ammattiaikuiset.fi 
#Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset  #nuorisotyö 
#ammattiaikuistenpäivä @osaamiskeskuskanuuna

HASHTAGIT #

#ammattiaikuiset #kukaaneikasvayksin #nuorisotyö #ammattiaikuistenpäivä #turvallinenaikuinen 

Muista tagata @osaamiskeskuskanuuna postauksiin.

KIRJOITA ITSE TAI JAA NÄITÄ VALMIITA VIESTEJÄ KÄYTÄ OMAA TAI VALMISTA KUVAA



FACEBOOK & INSTAGRAM IG REELS & TIKTOK
Tämäkin on kasvattamista 
 
Näytä ihmisille, mitä erilaisia asioita nuorten kanssa teh-
dään. Kuvaa videoita ja kuvia pitkin päivää someen arjesta 
nuorien kanssa. Ehkä pelaatte Minecraftia, syötte pitsaa tai 
juttelette Discordissa. Se ei ole kuitenkaan pelkkää hengai-
lua - se on kasvattamista, turvallisen aikuisen läsnäoloa ja 
jopa ratkaisevan tärkeää nuoren elämässä.

Muista käyttää postauksissa
#Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset
#nuorisotyö #ammattiaikuistenpäivä
@osaamiskeskuskanuuna 
 
 
Sinun tarinasi 
 
Jaa oma tarinasi ihmisille - mikä sai sinut lähtemään nuo-
risotyöhön, millaisia asioita olet kohdannut uran aikana ja 
mistä olet erityisen ylpeä työssäsi?

#Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset
#nuorisotyö #ammattiaikuistenpäivä
@osaamiskeskuskanuuna

Julkaistaan yhdessä tietoiskuja nuorisotyöstä. 
Voit keksiä omasi tai käyttää valmiita tekstejä. 
 
Nuorisotyöstä ei aina tiedetä tarpeeksi. “Kunhan ne nuo-
risotyöntekijät vain hengailee nuorisotalolla pelaten vide-
opelejä ja syöden pitsaa”. Kyllä, näin juuri teemme. Nuorten 
ehdoilla hengailu on tehokas tapa olla läsnä ja luoda luotta-
muksellista suhdetta. Sekin on kasvattamista. 

Kasvaminen harvoin on helppoa ja matkassa on useita 
haasteita, se on silti kaikille välttämätöntä. Ammattiaikui-
nen ei jätä kasvatusta elämän tehtäväksi. 

Me olemme tukena siellä, missä sitä tarvitaan. Olemme 
kuunteleva korva, luotettava aikuinen ja ohjaava ääni.

Discordissa juttelu, röhnöttäminen, videopelit ja pikaruoka 
- kaikki ne ovat osa kasvua. Nuorisotyöntekijä sen tietää. 

#Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset
#turvallinenaikuinen #nuorisotyö
#ammattiaikuistenpäivä
@osaamiskeskuskanuuna

Videot sinun työpäivästäsi 
 
Kerro ja näytä videoilla, mitä nuorisotyö oikeasti on. Voit ku-
vata päivän kulkua ja näyttää, missä te kollegoiden kanssa 
työskentelette. Kerro myös mitä teette ja miksi. 

Muista käyttää postauksissa:
#Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset 
#turvallinenaikuinen #nuorisotyö
#ammattiaikuistenpäivä @osaamiskeskuskanuuna 
ja tagata postaukseen kavereita sekä kollegoita. Yhdessä 
tehden saamme aikaan keskustelua ja näkyvyyttä.
 
 
Vinkki 
 
Videoita voi taltioida, editoida ja julkaista Instagramiin 
perinteisenä #häshtagina Igtv:ssa, Stories tai Feed -julkai-
suissa. Hauska uusi tapa taltioida päivän tapahtumia on 
tehdä Reels-video. Instagram Reels-videon valmistaminen 
on helppoa.

Mene Instagram-sovelluksen tarina osioon ja valitse alareu-
nasta painike ”Reels.” Videon voi kuvata suoraan tai tuoda 
valmiin videon Reels editoriin. Instagram-sovelluksessa voit 
lisätä erikoistehosteita (Audio, AR Effects, Timer and Count-
down, Align, Speed.) Videon nopeutta voi säätää nopeutta-
malla tai hidastamalla.

IDEOITA OMIIN POSTAUKSIIN VIDEOT



FACEBOOK-tapahtuma
Julkinen tapahtuma ’Ammattiaikuisten päivä’ 
 
Nimi: Ammattiaikuisten päivä
Sijainti: Verkossa
Päivämäärä ja aika: 3.6.2022 koko päivän
Linkki: https://fb.me/e/1OYuMPoxP

Toista vuosittaista Ammattiaikuisten päivää vietetään per-
jantaina 3.6.2022. Teemapäivällä halutaan kiinnittää huo-
miota erityisesti kunnalliseen nuorisotyöhön ja sen ammat-
titaitoisiin tekijöihin, joten täytetään some kuvilla kentältä 
ja näytetään kaikille, miksi meitä tarvitaan!

Käy osallistumassa tapahtumaan Facebookissa ylläolevan 
linkin kautta ja kutsu mukaan myös kollegasi. Ammattiai-
kuisten päivä on toistuva teemapäivä, jota vietetään aina 
koulujen päättäjäispäivän aattona. Se on päivä, jona nuoret 
näkyvät ja kuuluvat muutenkin.

Muista pitää silmällä tapahtuman sivua ja seurata tunnis-
tetta #ammattiaikuiset etenkin pääpäivänä 3.6. Haluam-
me, että sinä tiedät olevasi tärkeä ja muistat, että työlläsi 
on merkitystä. Tämän vuoksi olemme kampanjan aikana 
antaneet ihmisille mahdollisuuden osoittaa kiitollisuutta ja 
muistaa omaa nuorisotyöntekijäänsä lähettämällä kiitos-
viestejä ja terveisiä kampanjan sivujen kautta. Julkaisem-
me näitä viestejä tapahtuman sivuilla ja muualla somessa 
kaikkien nähtäviksi. Pysykää siis kuulolla!

KANSIKUVAT JA 
MATERIAALIPANKKI
Facebook ja Twitter -kansikuvat 
 
Facebookiin ja Twitteriin sopivat kansikuvat eli profiilin 
taustakuvat löydät materiaalipankista.

Facebook-kehykset ovat pääosin poistuneet käytöstä, joten 
niitä emme voineet tänä vuonna tehdä. Kehykset ovat kui-
tenkin edelleen kuvapankissa ladattavina, jos haluat liittää 
ne kuvaasi itse. 
 
 
Materiaalipankki 
 
Lisätietoja ja materiaalipankki, josta voit ladata kuvia käyt-
töösi, löytyy osoitteesta ammattiaikuiset.fi

Materiaalipankin kuvia voit käyttää vapaasti omissa posta-
uksissasi. Neliökuvat sopivat hyvin esimerkiksi Facebookiin, 
Twitteriin ja Instagram-julkaisuihin, pystykuvat puolestaan 
Storiesiin. Sieltä löydät myös Facebookiin sopivan kansiku-
van, jonka voit ladata profiilisi taustakuvaksi.

KAMPANJAMATERIAALITOSALLISTU VERKKOTAPAHTUMAAN

https://fb.me/e/1OYuMPoxP


KUKAAN EI KASVA YKSIN.


