
20 kokemustoimintaverkosto.fi

Kokemustoimintaverkosto | Kokemustoiminnan ABC-Opas alueelliseen toimintaan

Tiedottaminen

Valtakunnallisen Kokemustoiminta-
verkoston ohjausryhmä (Kotove) ja 

sen suunnittelija vastaa sekä sisäisestä 
viestinnästä järjestöille ja ohjausryhmille 
että ulkoisesta viestinnästä sidosryhmille, 
julkisille kumppaneille ja muille toiminnan 
kannalta tärkeille tahoille. Viestintää toteu-
tetaan avoimien kanavien kautta myös ko-
kemustoimijoille ja asiasta kiinnostuneille.

Kokemustoimintaverkko 
sosiaalisessa mediassa

Näytään, kuulutaan, innostetaan, osal-
listetaan ja tullaan tutuiksi sosiaalisessa 
mediassa! 

Alueellisissa ohjausryhmissä kannattaa 
muistaa somenäkyvyyden mahdollisuudet 
ja innostaa toimijoita mukaan. 

Kokemustoimijoita kannustetaan teke-
mään somepäivityksiä omalla profiilillaan 
eri kokemustoiminnan tehtävissä. Esiin voi 
nostaa tietoja ja kuvia omista “keikoista”, 

Facebook:  
@Kokemustoiminta

Twitter:  
@Kokemustoimintaverkosto 

YouTube: videoita hakusanal-
la kokemustoimintaverkosto

Kanavat

#kokemustoiminta (yleinen)

#kokemustoimintaverkosto  
(verkoston tapahtumat, toiminta)

#kokemustoimijat (oppilaitoksissa, 
tapahtumissa, kokemustoimijoiden 
omissa esiintymisissä)

#kokemustieto (laajemmasta toimin-
nasta, tutkimustiedossa)

Hashtagit

21kokemustoimintaverkosto.fi

Kokemustoimintaverkosto | Kokemustoiminnan ABC-Opas alueelliseen toimintaan

osallistumisista tapahtumiin ja kokemustoimintaan. Yhteisten hashtagien käyttö Twitteris-
sä tuo toiminnan yhteen ja näkyviin.

Tapahtumien sometus

Tapahtumissa ilmoitetaan osallistujille etukäteen, jos paikalta tehdään sosiaaliseen 
mediaan päivityksiä. Kun kuvaat tapahtumissa, kysy etukäteen, saavatko kaikki näkyä so-
siaalisen median postauksissa tai muussa käyttötarkoituksessa. Jos joku kieltäytyy, häntä 
ei pidä kuvata. Lapsia saa kuvata vain vanhemman luvalla.

Muistuta osallistujia käytössä olevista yhteisistä hastageista.

Tapahtumien ennakkomarkkinoinnissa voi pyytää apua myös valtakunnallisen verkoston 
työntekijöiltä. 

Katso tarkempi someohje: Kokemustoimintaverkosto.fi

Ohjausryhmien kokeilemia hyviä käytäntöjä

• Mentorointimalli: Vanhempi 
ja kokeneempi kokemustoimija 
nimetään uuden kouluttautuneen 
kokemustoimijan tueksi määräajaksi. 
Mallissa sovitaan tapaamisten 
kestosta, yhteydenotoista ja tuen 
muodoista.

• Työnohjaus: Osa ohjausryhmistä 
on koordinoinut ryhmämuotoista 
työnohjausta alueen 
kokemustoimijoille. Ohjaajana on 
usein sidosryhmän tuttu, työohjaajan 
koulutuksen käynyt henkilö, 
esimerkiksi opettaja. 

• Elävä kirjasto: Elävässä kirjastossa 
paperisten kirjojen sijaan saadaan 
oikeita ihmisiä keskustelua varten. 
Elävää kirjastoa on järjestetty 
tapahtumien yhteydessä kirjastoissa, 

oppilaitosten teemapäivissä sekä 
kaupunkitapahtumissa ja vastaavissa.  
Lisätietoa: Alli.fi > vaikuttaminen > 
nuorten yhdenvertaisuus 

• Omaehtoinen vertaisryhmätoiminta: 
Ryhmänohjaajakoulutuksen käynyt 
kokemustoimija on koonnut 
alueellaan ryhmän, joka kokoontuu 
kokemustehtävistä nousevien 
teemojen parissa erikseen sovitulla 
aikataululla. 

• Paneelikeskustelut: 
Paneelikeskustelukiertueita on 
järjestetty alueilla osana toiminnan 
markkinointia tai vaikuttamistyötä.

• Luentosarja-malli: Alueen 
kokemustoimijoiden tarinoita tai 
teemoitettuja luentoja tarjotaan 


