
Instagram yhdistysviestinnässä



Webinaarin sisältö

• Mikä Instagram on ja miten yhdistyksen kannattaa siellä 

viestiä?

• Vinkkejä Insta-viestinnän helpottamiseen ja näkyvyyden 

kasvattamiseen

• Kysymyksiä ja vastauksia

--> Teknistä ohjeistusta lopussa mm. miten tehdään 

Instagram-julkaisu tai stoori ja miten luodaan Instagram-tili.



Mikä Instagram?

• Älypuhelimella toimiva sosiaalisen median kanava, jossa 
on tärkeää visuaalisuus, matala julkaisemisen kynnys ja 
hashtagit 

• Mahdollisuus tavoittaa seuraajat helposti ja kevyesti

• Tuo arkea lähelle

• Ei kynnystä julkaisuun – arki, rentous

• Halutessa mahdollisuudet visualisuuteen



Helppo oppia käyttämään
Ei tarvita ammattiosaamista

Ei tiedotuskanava vaan viihtymiskanava



Hauskuus, viihdyttävyys, me-henki

Kuvaideoita: 

• Leivonta, ruoanlaitto, ruoka

• Tietoisku gluteenittomuudesta 
tai keliakiasta (huom: ei tekstiä 
kuvaan)

• Hallituksen esittely (jakaa 
mielipiteitä)

• Kuvat tapahtumista 

• Gluteenittoman arjen 
näkyminen 

• Juhlapyhien näkyminen ja 
toivottaminen



Instagramin termit haltuun

• Feedi eli etusivu: Omalla 

sivulla julkaistut kuvat, jotka 

näkyvät aina. Instagramin 

etusivulla näet muiden 

julkaisemia kuvia.

• Stoori eli tarina: 24 h 

näkyvissä oleva kuva tai 

video, johon voi liittää 

animaatioita ja vaikka 

kellonajan.

• Profiili: Oma sivu, johon voi 

liittää esim. verkkosivujen 

linkin.

• Seuraaja: henkilö, yritys tai 

yhteisö, joka seuraa sinua.

• Tilastot: profiilissa olevan 

kolmen viivan alta löytyvät 

tiedot mm. julkaisujen 

tavoitettavuudesta ja 

kohderyhmästä.



Hyvä kuva pysäyttää

• Ei kuvakollaasia vaan 
tarvittaessa 
mieluummin 
kuvakaruselli eli monta 
kuvaa samaan 
julkaisuun

• Ei tekstiä kuvaan

• Tarkka kuva, muulla ei 
väliä

• Yksityiskohta, lähikuva, 
kaukaa otettu



Tavoite 1. Keitä te olette eli "brändäys"

• Yhdistysinstassa
oleellista on kertoa 
toiminnasta ja siinä 
toimivista ihmisistä.

• Kertokaa miksi 
olette olemassa. 
Yhdistyksellenne 
tärkeitä asioita 
käytännön kautta.



Tavoite 2. Miksi toimintaan kannattaa lähteä mukaan 
tai miksi teitä kannattaa seurata? Siis "markkinointi"

• Kerro säännöllisesti

miten toimintaan

pääsee mukaan ja 

miksi kannattaa tulla

mukaan.

• Onko yhdistyksellänne

sisäänheittotuote eli

"ilmainen ämpäri" ?



Seuraa, testaa ja tutustu

• Ota Insta haltuun 
pienin askelin. Heti ei 
tarvitse ottaa esim. 
stooreja käyttöön.

• Kokeile ja tutki miten 
muut tekevät. Tee 
rennolla otteella ja 
rakastu Instagramiin!



Mistä liikkeelle? Kuvasta!

Paitsi että tämä kuvan rajaus ei toimi. Pitää rajata uudelleen...



• eli kuvasuhde 1:1 - Kuvan 
rajauksen voit tehdä 
suoraan Instagramissa.

• Voit laittaa myös 
suorakaiteen muotoisia 
kuvia, kannattaa kuitenkin 
varmistaa ettei kuvan 
reunoihin jää silloin mitään 
oleellista. 

• Profiilinäkymäsä kaikki 
kuvat rajautuvat neliöiksi.

Instagramissa parhaiten toimii 

neliön muotoinen kuva



1. Profiilitiedot kuntoon

Muokkaa profiilia -kohdasta voit 

muokata esittelytekstiäsi. 

Name: Keliakiayhdistyksen virallinen 

nimi

Username: Käyttäjänimi

Website: Linkki yhdistyksen 

verkkosivuille

Bio: "Iskulause" eli lyhyt esittely 

yhdistyksen toiminnasta.



Some on vuorovaikutteinen 

Seuraa yhdistyksen profiililla muita 
yhdistyksiä ja yhdistykseen kuuluvia.

Käy kommentoimassa yhdistyksen 
tilin profiililla muiden yhdistysten 

julkaisuja. Tsemppihenki, 
keskustelevuus, tykkääminen.

Mitä enemmän herätät kiinnostusta, 
sitä enemmän keräät tykkäyksiä ja 

saat seuraajia.

Mitä enemmän seuraajia, sitä 
enemmän näkyvyyttä 

yhdistyksellenne!



Oman näkyvyyden kasvattaminen ei 

ole huomion kerjäämistä

Seuraajamäärä kasvaa, kun

1. Julkaiset säännöllisesti

2. Käytät hyviä #asiatunnisteita eli hashtageja

3. Seuraat ja tykkäät myös muiden kanavista

4. Kommentoit ja käyt keskustelua

Hyvää näkyvyyttä saa myös, kun joku muu jakaa 
teidän julkaisunne / vinkkaa omat kävijänsä teidän 
Instagram-tilille.



Canva-sovelluksella voi luoda 
persoonallisia stooreja ja feedin
kuvia.

Hashtagien idea on, että muut 
löytävät tilisi. Käytä esim. 
#keliakia #gluteeniton 
#keliakiayhdistys #paikkakunta 
#yhdistyksennimi

Hassut 
#kotihujanhajanmuttaeihaittaa-
ja 
#nenässäfinnimuttahymyhuulilla

eivät toimi. Kirjoita sama asia 
tekstikenttään!

Vinkkejä!



Kokeile stooreja!

Stoorien teossa on paljon 
mahdollisuuksia

• Osallista! Kysely: kysy 
kysymys, johon on kaksi 
vaihtoehtoa, esim. Käytätkö 
gluteenitonta kauraa? (kyllä / 
ei). Kummasta tapahtumasta 
tykkäisit enemmän? (pizzailta / 
asiantuntijaluento)

• Osallista! Kysymykset: Kirjoita 
kysymys ja jaa vastaukset. Esim. 
Mikä on paras gluteeniton 
valmisleipä?



Stoorien määrän näet stoorien yläreunassa 

olevista palkeista. 

Stoorit näkyvät vain 20 sekuntia. Paina stooria 

sormella, niin ehdit lukea siinä olevan tekstin. 

Edellisen stoorin näet klikkaamalla stoorin 

vasenta reunaa ja seuraavan klikkaamalla 

stoorin oikeaa reunaa.

Voit jakaa omassa tai jonkun muun feedissä

olevan kuvan omassa stoorissasi klikkaamalla 

kuvan alapuolella olevaa kolmiota. 



Ei mielellään kuvapankin kuvia vaan 
omia kuvia matalalla kynnyksellä.

Älä julkaise täysin samaa kuvaa 
kahta kertaa ellei kuvien välissä ole 
kymmeniä kuvia. Samasta tilanteesta 
voi olla kaksi samantyylistä kuvaa.

Älä käytä somessa ilmauksia tänään, 
nyt, eilen. Jos käytät, liitä aina 
mukaan myös tarkka päivämäärä, 
esim. Tänään tiistaina 21.4. Moni 
näkee julkaisun vasta päivien 
kuluttua. 

Kuva on tärkein. Feedissä
seuraajalle näkyy vain 2 
ensimmäistä tekstiriviä, mutta myös 
pitkiä tekstejä saa laittaa. Muista 
pisteellä kappalejako.



Kysymyksiä ja vastauksia
Mitä tarkoittaa, kun Instagram 
tarjoaa mainostamista julkaisuille?

• Maksullista mainostusta eli 
Instagram mainostaa tiliäsi/tiettyä 
julkaisua valitsemallesi 
kohderyhmälle. (Soveltuu isoon 
tapahtumamainontaan 
yms. yhdistysviestinnässä harvoin 
tarpeellista)

Mitä #-sanoja kannattaa käyttää 
julkaisuissa? Ja miksi?

• Valitse sellaiset asiasanat, jotka 
auttavat aiheestanne 
kiinnostuneita löytämään tilinne.
Esim. #gluteeniton #leivonta 
#keliakia #tapahtuma 
#tampere ovat hyviä



Kysymyksiä
Miten löydän oman alueen parhaat/kiinnostavat Instagram-tilit?

• Haku-toiminnolla hakemalla paikkakuntasi "merkinnät" esim #tampere 
tai sijainnin avulla (jaa sijaintisi) "paikat"-välilehdeltä

Voiko oman sijainnin määrittää Instagramissa?

• Kyllä! Sinun tulee antaa sovellukselle lupa käyttää/jakaa sijaintisi.

Näkevätkö seuraamani henkilöt, että seuraan heitä?

• Kyllä. Instagramissa ihmisiä ja toimijoita voi kuitenkin seurata matalalla 
kynnyksellä, harvoin kukaan pahastuu iitä että heitä seurataan.

Onko sillä väliä ketä seuraan? 

• On ja ei. Kuka tahansa näkee mitä tilejä seuraat kannattaakin harkita 
hieman mitä tilejä yhdistyksen tilillä seuraa. Esimerkiksi ääriliikkeiden 
seuraaminen voi herättää kysymyksiä jäsenissänne. 
Paikallispoliitikkojen seuraaminen on ihan ok, mutta muistakaa seurata 
tasaisesti kaikkia, ei vain omia tuttuja tai yhden puolueen edustajia.



Tekniset ohjeet 
Seuraavissa dioissa neuvotaan 

instagramin toiminnot askel askeleelta



Instagramin etusivu eli feedi

Tästä pystyy selaamaan alaspäin 

muiden julkaisuja feedistä.

Katso omat ja muiden stoorit.

Haku. Tarjoaa seurattavia, joita algoritmi epäilee 

sinua kiinnostavan. Hae nimellä, käyttäjänimellä 

tai hästägillä kiinnostavaa seurattavaa. Esim. 

@keliakiayhdistys, #keliakiayhdistys, Maija 

Meikäläinen

Lisää uusi kuva feediin.

Katso, mitä reaktioita feedissä olevat 

kuvasi ovat saaneet.

Katso sinulle lähetetyt yksilöviestit sekä 

stooriesi saamat kommentit.

Käy omassa profiilissasi.



Omien 

julkaisujen 

määrä.

Näin moni seuraa 

minua.

Näin montaa 

minä 

seuraan.

Tänne voi kasata 

kohokohtia, tehdä 

haluamistaan 

stooreista 

kuvakansioita, 

esim. aiheella 

Yhdistyksen 

kesäretki 2020. 

Tällöin kyseiset 

stoorit eivät katoa.



Profiili eli tilisi esittely

Muokkaa profiilia -kohdasta voit 

muokata esittelytekstiäsi. 

Name: Keliakiayhdistyksen virallinen 

nimi

Username: Käyttäjänimi

Website: Linkki yhdistyksen 

verkkosivuille

Bio: "Iskulause" Lyhyt esittely 

yhdistyksen toiminnasta / 

gluteenittomuudesta



Instagramin etusivu eli feedi

Tästä pystyy selaamaan alaspäin 

muiden julkaisuja feedistä.

Katso omat ja muiden stoorit.

Haku. Tarjoaa seurattavia, joita algoritmi epäilee 

sinua kiinnostavan. Hae nimellä, käyttäjänimellä 

tai hästägillä kiinnostavaa seurattavaa. Esim. 

@keliakiayhdistys, #keliakiayhdistys, Maija 

Meikäläinen

Lisää uusi kuva feediin.

Katso, mitä reaktioita feedissä olevat 

kuvasi ovat saaneet.

Katso sinulle lähetetyt yksilöviestit sekä 

stooriesi saamat kommentit.

Käy omassa profiilissasi.



Omien 

julkaisujen 

määrä.

Näin moni seuraa 

minua.

Näin montaa 

minä 

seuraan.

Tänne voi kasata 

kohokohtia, tehdä 

haluamistaan 

stooreista 

kuvakansioita, 

esim. aiheella 

yhdistyksen 

kesäretki 2020. 

Tällöin kyseiset 

stoorit eivät katoa.



Näin lisäät kuvan feediin

Lisää kuva klikkaamalla 

profiilissa olevaa 

plusmerkkiä. 

Täältä voit muokata 

kuvaa valmiilla filttereillä, 

esim. mustavalkoiseksi.

Täältä voit säätää 

kirkkautta ja kontrastia ja 

esim. suoristaa 

horisontin. Voit myös 

säädä-kohdasta lähentää 

ja rajata kuvaa. Lisää 

vaihtoehtoja löytyy 

oikealta.



Klikkaa seuraava. Lisää kuvateksti ja hashtagit. Lisää 
halutessasi sijainti ja tägää kuvassaolevia. Mikäli haluat 

kappalejaot, lisää riviväleiksi piste tekstin alkuun.



Näin luot stoorin eli tarinan

Klikkaa tästä

Stoorinäkymässä on 

ennakko-oletuksena 

kamera päällä. Tässä 

näkyy seinä. 

Valitse kuva galleriasta

Ota kuva

Valitse erikoistehoste, 

kuten bumerangi 

selaamalla alareunan 

tekstejä



Muutamia 

erikoistehosteita

Kaupalliseen 

yhteistyöhön liittyvä 

sisältö

Lataa stoori puhelimen 

galleriaan

Julkaise stooreissasi

Julkaise vain Läheiset-

ryhmällesi, jos olet 

luonut sellaisen
Sijainti, toisen tilin maininta, 

hashtagit, musiikki, 

kellonaika, GIF, kysymykset, 

lämpötila… Testaa ja tutki, 

rajattomasti mahdollisuuksia! 

Nämä ovat stoorien tärkein 

osuus.

Piirrä ja kirjoita sormella 

erilaisilla siveltimillä.

Kirjoita tekstejä erilaisilla 

fonteilla ja värisävyillä. 

Testiä voi tasata sekä valita 

tekstiin värikehyksen. Sivun 

yläreunasta voi valita 

ominaisuuksia.

Lähetä tietylle henkilölle tai 

julkaise stoorissasi.



Stoorien teossa on paljon 

mahdollisuuksia

• Katso, miten muut tekevät. 

• Kuvan päälle lisätyt GIF-

kuvat, kuten kimaltelevat 

tähdet suosiossa

• GIF-hakusanat englanniksi

• Osallista! Kysely: kysy 

kysymys, johon on kaksi 

vaihtoehtoa, esim. Käytätkö 

gluteenitonta kauraa? (kyllä / 

ei). Kummasta tapahtumasta 

tykkäisit enemmän (pizzailta / 

asiantuntijaluento).

• Osallista! Kysymykset:

Kirjoita kysymys ja jaa 

vastaukset. Esim. Mikä on 

paras gluteeniton valmisleipä?



Kirjoita tekstejä ja piirrä 

sormella.

Valitse ylhäältä pensseli 

ja alhaalta värisävy. 

Lisää sävyjä löytyy 

selaamalla sivulle 

oikealta vasemmalle 

sekä painamalla 

pitkään värisävyä. 

Pensselin koon voi 

säätää vasemmalta 

keskeltä. 



Lisää ohjeita ja vinkkejä löydät verkosta! 

Tässä muutama suora linkki:

Instagram-tilin luominen:

• https://www.youtube.com/watch?v=0YAC6KobbnM

Media-assarin selkeät ja yksityiskohtaiset vinkit Stoorien tekoon(kuvallinen 

ohje ja video)

• https://www.media-assari.fi/5-vinkkia-instagram-tarinoihin/

Kuulu-mainostoimistolla on kattavasti blogitekstejä:

1. Ohjeet Instagram-julkaisun tekemiseen (kuvalliset ohjeet)
– https://www.kuulu.fi/blogi/instagram-perusteet/

2. Stoorin tekoon (kuvalliset ohjeet)
– https://www.kuulu.fi/blogi/instagram-stories-opas-osa-1/

3. Syvennä osaamistasi ja lue lisää Instagramista:
– https://www.kuulu.fi/blogi/instagram-salaiset-syoverit-ja-unohdetut-ominaisuudet/

– https://www.kuulu.fi/blogi/tyypilliset-instagram-mokat/

https://www.youtube.com/watch?v=0YAC6KobbnM
https://www.media-assari.fi/5-vinkkia-instagram-tarinoihin/
https://www.kuulu.fi/blogi/instagram-perusteet/
https://www.kuulu.fi/blogi/instagram-stories-opas-osa-1/
https://www.kuulu.fi/blogi/instagram-salaiset-syoverit-ja-unohdetut-ominaisuudet/
https://www.kuulu.fi/blogi/tyypilliset-instagram-mokat/

