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Yleistä: MLL 
sosiaalisessa 

mediassa



TEEMAT 2022
Nuorten hyvinvointi

Koulun aloitus
Vapaaehtoistoiminta



Vuoden 2022 tavoitteet 
sosiaalisessa mediassa



Kohderyhmät
1. Alakoululaisten vanhemmat (FB, Insta)

2. Yläkoululaisten vanhemmat (FB, Insta)

3. Pienten lasten vanhemmat (Insta, FB, Tw, YT)

4. Isovanhemmat ja seniorit (FB)



Tyyli ja ääni
• MLL on reilu ja lempeä ystävä, jolle on helppo puhua. 

Puhetyyli sosiaalisessa mediassa on maanläheinen, 
empaattinen, asiantunteva, ystävällinen ja leikkisä.

• Hyödynnä emojeita ja hashtageja.



Mittarit
Kattavuus 
• Kuinka paljon kohderyhmään kuuluvista ihmisistä 

tavoitetaan kuukausittain / kanava

Sitoutuneisuus (tykkäyksiä, kommentteja, jakoja, 
yksityisviestejä)
• Kuinka paljon ihmisillä on vuorovaikutusta sisältöjen kanssa
• Huomioidaan parhaiten toimineet sisällöt

Seuraajamäärät / kanava



Helpompaa tekemistä
• Gredin kuvapohjat ja kuvapankki hyötykäyttöön

• MLL:n sosiaalisen median kanavien sisältöjen jakaminen, 

- yhdessä olemme enemmän, näymme vahvemmin ja 

toimintamme on vaikuttavampaa.

Lähde: calltoaction.fi

https://calltoaction.fi/sosiaalinen-media/sosiaalisen-median-kuvakoot/


Päivitysten 
tekeminen



Päivityksen sisältö 1/2
• Napakka, tiivis
• Kohderyhmää puhutteleva, arjen asiat
• Mielenkiintoinen, kullanarvoinen tieto
• Erottuva
• Tunnepitoinen, ihmiseltä ihmiselle
• Emojien hyödyntäminen



Päivityksen sisältö 2/2
• Tägääminen, esim. @suomenvanhempainliitto, @leikkipaiva
• Lopussa toimintakehote
• Kysymyksillä lisää kommentteja (Pitääkö? Voiko? Kuka?)
• Interaktiivisuus: Kuuntele, vastaa
• Vältä myymistä / mainostamista



Hashtagit #
• lisäävät näkyvyyttä ja aiheen löytämistä

• Instagram-päivityksiin kannattaa laittaa tietyt, samat ja 

johdonmukaisesti toistuvat vakio-hashtagit

• Vakiona hyvä käyttää: #MLL #MLLfi 

#MannerheiminLastensuojeluliitto #LapsetEnsin

• Lisäksi aiheeseen liittyvät, kuten #minävälitän #leikkipäivä tms.



Visuaalinen ilme
• Kuvan merkitys suuri nykypäivänä
• Kuvallinen päivitys helposti kaksinkertaistaa 

tykkäysten määrän
• Kuva tukee tekstiä, tuo siihen jotain lisää, uuden 

tulokulman, tunnelman



Kuvakoot

Facebook

• Vaaka: 1200 x 628 px

• Pysty: 628 x 1200

• Neliö: 1200 x 1200

• Tarina: 1080 x 1920

Instagram

• Vaaka: 1200 x 566 px

• Pysty: 1080 x 1350

• Neliö: 1080 x 1080

• Tarina & kela: 1080 x 1920

Lähde: calltoaction.fi

https://calltoaction.fi/sosiaalinen-media/sosiaalisen-median-kuvakoot/


Julkaisun ajankohta
• Mikä päivä

• Mikä kellonaika 

toimii parhaiten kohderyhmäsi huomioiden



Esimerkkejä



MLL:n lastenhoitoapu auttaa tilapäisessä tai 

lyhytaikaisessa lastenhoitotarpeessa. Voit 

tilata hoitajan omien tarpeidesi mukaan, 

esim. työkiireiden, opiskelujen tai vaikka 

itselle tarvitsemasi hengähdystauon vuoksi. 

Ota hetki itsellesi 

Huom!

• Käytä pienaakkosia –SUURAAKKOSTEN 

sijaan tekstissä > helppolukuisempaa

• Lyhyt juuri sinun seuraajiasi puhutteleva 

teksti 

• Call-to-action eli kehotus toimintaan 

lopuksi kannustaa tekemään toivotulla 

tavalla.



Perhekahvilassamme on tälle keväälle 
tiedossa todella kivaa ohjelmaa 
perjantaisin klo 9.30 – 11.30 Perhetalo 
Majakassa. Tervetuloa mukaan!

11.3. Leikkiä ja seurustelua 👩👦

18.3. Vauvojen vyöhyketerapia
8.4. Pääsiäisaskartelua 🐣
29.4. Vappu, pomppulinna, 
juhlahumua, munkkeja ja simaa. Saa 
pukeutua 🥳🎉!

Huom!

• Kuvassa vähän tekstiä ja itse sisältö 

päivitystekstissä.



Vuoden ensimmäinen jäsenkirje on 
lähtenyt eilen! Siinä mielenkiintoista asiaa 
jäseneduista, pääsiäiskarnevaaleista, 
perhekahvilan kevätohjelmasta ja 
vauhdikkaista metsätreffeistä. 

Pst. Huhtikuussa kannattaa liittyä 
jäseneksi! Kaikkien huhtikuussa jäseneksi 
ilmoittautuneiden kesken arvotaan 2 
pomppulinnan vuokraa! Jäseneksi pääset 
liittymään täältä LINKKI.

Huom!

• lyhyt lukemaan houkutteleva teksti ja 

varsinainen uutiskirje löytyy linkin takaa 



Tervetuloa Melan yhdistyksen 

sääntömääräiseen kevätkokoukseen, jossa 

ideoidaan mm. perhekahviloiden toimintaa , 

metsätreffejä ja kevään juhlia, käsitellään 

sääntömääräiset asiat ja täydennetään 

hallitusta. Kaikki mukaan toimintaan haluavat 

ovat lämpimästi tervetulleita! 

Kokous pidetään Rajamäen musiikkitalolla. 

Tarjoilun vuoksi ilmoittauduthan kokoukseen 

30.4. mennessä.

Huom!

• Mitkä asiat kokouksessa innostavat 

tulemaan kokoukseen ja toimintaan?  Ne 

mukaan



Kiitos!


