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SOMEVASTAAVAN VIRKATESTAMENTTI

Viran kuvaus

Somevastaavien tehtävänä on ylläpitää MaO:n sosiaalisen median tilejä Instagramissa

(@maantieteenopiskelijatry: Instagram-story ja -feed) sekä Facebookissa (Maantieteen Opiskelijat

ry - sivu ja MaO ry -ryhmä), ja suunnitella sekä luoda ainejärjestöömme liittyvät some-postaukset ja

- päivitykset. Sekä tulevien tapahtumien mainostaminen että menneiden tapahtumien postauksien

tekeminen sosiaaliseen mediaan on somevastaavien pesti. Sosiaalisen median tilien ylläpitämiseen

kuuluu  ainejärjestömme visuaalisen ilmeen pitäminen yhtenäisenä ja koherenttina – sosiaalinen

media on linkki  MaOn ja muiden ainejärjestöjen sekä muiden toimijoiden ja tahojen välillä, minkä

takia kokonaisvaltaisesti  siisti some-tilien visuaalinen ilme on tärkeää. Jos MaO:n valokuvaajat eivät

pääse tapahtumaan paikalle,  yleensä somevastaavat ottavat tapahtumasta valokuvia

some-postausten tekemistä varten. Kiinnostus kuvanmuokkaukseen ja viestinnällisiin teemoihin ovat

iso plussa tässä pestissä!

Virkaan kuuluvat velvollisuudet

• Kuukausikokouksiin osallistuminen

• MaO:n Instagram- ja Facebook-tilien ylläpitäminen

• Mahdollisesti Tiktok-tilin ylläpitäminen

• Instagram- ja Facebook-päivitysten suunnitteleminen ja tekeminen: valokuvien ja

mahdollisten  videoiden muokkaaminen

• MaO:n some-tilien visuaalisen ilmeen pitäminen huolliteltuna ja asiallisena



• MaO:n Linktreen ylläpitäminen

• Yhteistyö muiden aktiivien kanssa tapahtumien mainostamiseen liittyen

• Yhteistyö MaO:n valokuvaajien kanssa tapahtumissa otettujen valokuvien käyttöön liittyen

Virkaan kuuluva omaisuus

• Ei ole

Vinkit seuraajalle

Somevastaavilla on riittänyt hommaa tapahtumien mainostamisessa ja  tapahtumapostauksien

tekemisessä – vapaa-ajan uhrautumista tässä pestissä ei kuitenkaan tarvitse pelätä,  koska kyseessä

on verraten kevyt virka. MaO:ssa toimii viestintätiimi, johon kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja,

varapuheenjohtaja, opinto- ja työelämävastaavat (joiden kautta tulee monia somessa mainostettavia

tapahtumia), sihteeri, valokuvaajat ja somevastaavat. MaO:lla on viralliset valokuvaajat, mikä

keventää somevastaavien työtä selvästi. Valokuvaajien kanssa tehdäänkin läheistä yhteistyötä.

Itse somevastaavan pesti on joustava ja todella antoisa. Somepostauksia voi suunnitella ja kuvia

muokata  missä ja milloin vaan haluaa, kunhan muistaa julkaista esim. tapahtumamainokset hyvissä

ajoin. Tähän aktiivivirkaan noin kaksi henkilöä on todettu toimivaksi määräksi – tänä vuonna meitä

oli kolme. Olemme vuorotelleet  somepostausten tekoa niin, että teemme postaukset sovitussa

järjestyksessä. Näin kenellekään ei kasaannu tehtävät. Halutessaan vastuuta voisi jakaa myös

esimerkiksi siten,  että yksi huolehtii ainoastaan Facebookista ja toinen Instagramista, jos jako

tuntuu luontevalta.  Tarvittaessa pesti sopii myös yhdelle ihmiselle.

Luovaa puolta saa tässä aktiivivirassa vapaasti ruokkia kuvanmuokkauksen, kokonaisvaltaisen

visuaalisen  ilmeen suunnittelun ja päivitysten muotoilun myötä. Alkuvuodesta suunnittelimme

tapoja tuoda esimerkiksi Instagramiin sisältöä opiskelusta ja normielämästä kampuksella. Tätä ideaa

saa oman jaksamisen ja kiinnostuksen mukaan viedä eteenpäin.



Tänä vuotena otimme käyttöön myös MaO:n Tiktokin, joka ei halutessanne tuo lisätyötä

somevastaavien virkaan. Kuitenkin mahdollisesti esimerkiksi yksi somevastaavista voi ottaa Tiktokin

vastuulleen. Tällöin jäsenet voivat olla häneen yhteydessä, mikäli haluavat oman videonsa MaO:n

Tiktokkiin. Vuosikokouksessa voi ilmoittaa kiinnostuksensa Tiktokin pääkoordinointivastuuseen.

MaO:n periaatteet Tiktokille löytää aktiivien drivekansiosta.

MaO:n somekanavat, erityisesti Instagram, ovat esimerkiksi potentiaalisen mantsalle hakijan väylä

kurkata ainejärjestömme toimintaan, minkä takia siisti ja asiallinen some-imago on tärkeää. Ei

haittaa, vaikkei vastaavasta pestistä ole aiemmin kokemusta; tekemällä oppii!

Kuvanmuokkauksesta

Pyrimme kuluneen vuoden aikana pitämään MaO:n somekanaville yhteisen visuaalisen ilmeen, jotta

sisältömme tunnistaisi esimerkiksi fonteista ja värimaailmasta. Tällä hetkellä kuvia on editoitu

VSCO – sovelluksen A4-filtterillä. Kuvien tulisi olla valoisia, sävyltään lämpimiä ja hyvälaatuisia.

Mainoksia on tehty esimerkiksi Canvalla.

Jos esimerkiksi mainokseen tarvitsee käyttöoikeudellisia kuvia, eikä MaO:lla ole

käyttötarkoitukseen  sopivia sellaisia, voi kuvia etsiä esimerkiksi Pixabaysta, Unsplashista tai

Pexelsistä. Tiettyä fonttia ei ole päätetty, ja visuaalista ilmettä voisi suunnitella yhdessä isommalla

porukalla, jotta  voitaisiin yhdessä päättää tietty suunta viestinnälle. Siten jatkossa voisi ohjeistaa

myös muita aktiiveja  käyttämään MaO:n omaa visuaalista ilmettä, jotta kaikki viestintä olisi

siistimpää ja yhtenäisempää.


