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Onnistutaan 
yhdessä! 

• löydät liiton sosiaalisesta 
mediasta tunnuksilla 
@hengitysliitto ja @stumppi

• videot: YouTube

• podcastit: YouTube, Spotify

• päivitykset: Facebook, 
Instagram, Twitter

• jaetaan valmista sisältöä

• kommentoidaan hyvässä 
hengessä emojein ja sanoin.
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Käytännön vinkit

• Ole oma itsesi. Myönteisyys ja 
aktiivisuus kannattavat aina.

• Lähde ajatuksesta, että 
kommenttisi ja tykkäyksesi 
säilyvät esillä pitkään. 

• Mieti, mihin kaikkeen lähdet 
mukaan, älä tee valintoja 
kiireessä. 

• Miten eri henkilöt arvioisivat 
toimintaasi, annatko kaikille 
saman kuvan? 

Suosittelemme Hengitysliiton arvojen 
noudattamista sosiaalisen median 
kanavissa. Hyvät käytöstavat kuuluvat myös 
digitaalisiin kanaviin. 
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• Asiallisuus on valttia. Jos 
sinua provosoidaan, ota 
aikalisä. 

• Jokaisella on oikeus 
mielipiteeseensä, vaikka se ei 
olisi sama kuin omasi. Älä 
levitä huonoa käytöstä 
tai asiatonta tai luvatonta 
materiaalia.  

• Nostetaan omalta osaltamme 
tasoa: käytetään kaunista 
kieltä ja hyviä tapoja 
sekä tuotetaan laadukasta 
sisältöä!  

Hengitysliiton virallisilta kanavilta löytyvät 
liiton viestit ja kannanotot. Voit olla meihin 
yhteydessä myös yksityisviestein eri 
sosiaalisen median kanavissa.
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Käytännön vinkit 3

• Kunnioita tekijänoikeuksia, 
lainaa muiden sisältöä vain 
luvalla. 

• Muista, että joskus asioihin 
voi liittyä tietosuoja- ja 
vaitiolovelvollisuuksia. Älä 
kerro tai jaa sairaus- tai 
sijaintitietoja erityisesti 
muista henkilöistä.

Vaali omaa ja muiden ihmisten yksityisyyttä. Älä 
julkaise kenenkään kuvaa tai liitä (tag) heitä 
päivityksiisi ilman lupaa. Suojele lasten ja 
nuorten yksityisyyttä vielä enemmän, älä julkaise 
heistä tunnistettavia kuvia.  
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Sisällöt vaihtelevat

• tutkittu tieto

• kokemustieto

• kampanjat

• tapahtumat

• kyselyt

• vuorovaikutus, vertaistuki.
Sosiaalisen median kanavat ovat 
arkiviestintää, jossa korostuu huvin ja 
hyödyn yhdistelmät, vinkit ja elämyksellisyys, 
osallistuminen ja visuaalisuus. 
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Liiton luottamusjohto 
ja vapaaehtoiset rakentavat 

omaa mainettaan sekä 
samalla hengitysyhdistysten 

ja Hengitysliiton mainetta!
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Käytä arkijärkeä, kun annat henkilökohtaisia 
tietoja. 

Jos jokin on liian hyvää ollakseen totta, se 
tuskin on totta. 

Tutustu jokaisen somekanavan yksityisyys-
asetuksiin ja tee itsellesi sopivimmat ratkaisut. 
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