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Mikä facebook on?

• Facebook Internetissä toimiva yhteisöpalvelu.

• Se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden kuvallisen käyttäjäprofiilin luomiseen sekä yhteydenpitoon 
ystäviensä kanssa. Facebookissa on myös mahdollista liittyä erilaisiin yhteisöihin ja saada tietoa 
tulevista tapahtumista.

• Käyttö alkaa käyttäjäprofiilin luomisesta. Sen jälkeen voi lisätä itsestä ja elämästä kuvia, etsiä 
kavereita yms.

• Jokaisen kaverin täytyy hyväksyä lähetetty kaveripyyntö, minkä jälkeen molemmat osapuolet 
ilmestyvät toistensa  kaverilistalle.

• Facebookin liikeidea on myydä mainostajille mahdollisuutta lähettää palvelun kautta käyttäjille 
kohdennettua mainontaa.



Facebook-profiili

• Profiili on Facebookissa oleva paikka, jossa voit jakaa tietoja itsestäsi, kuten kiinnostuksen 
kohteitasi, kuviasi, videoitasi, nykyisen kaupunkisi ja kotikaupunkisi. 

• Jos haluat nähdä profiilisi, klikkaa tai napauta nimeäsi tai profiilikuvaasi Facebookin yläreunassa.

• Helpot ohjeet profiilin luomiseen löytyvät ET-lehden sivuilta: 
https://www.etlehti.fi/artikkeli/raha/nain-teet-facebook-profiilin

https://www.etlehti.fi/artikkeli/raha/nain-teet-facebook-profiilin


Facebook-ryhmät

• Kuka tahansa Facebook-tilin käyttäjä voi perustaa oman Facebook-ryhmän. 

• Ryhmän jäsenet voivat lähettää toisilleen erilaista sisältöä kuten linkkejä, kuvia, mainoksia, 
kysymyksiä ja kommentteja.

• Facebook-ryhmiä perustetaan ja niitä käytetään monenlaiseen tarkoitukseen. Yleensä ne toimivat 
samanhenkisten ihmisten kohtaamispaikkana internetissä. Ryhmien tarkoitus voi olla keskustella, 
vaihtaa ideoita harrastuksesta, työstä, myydä käytettyjä tuotteita, mainostaa tapahtumia yms.

• Facebook-ryhmiä käyttävät usein esimerkiksi kerhot, yhdistykset, yritykset yms.

• Ryhmät voivat olla avoimia (kuka tahansa voi liittyä ja ylläpitäjän ei tarvitse hyväksyä ryhmään) tai 
suljettuja (tarkoitettu tietylle ryhmälle ja ylläpitäjä hyväksyy ryhmään).



Facebook-sivut

• Sinulla on oltava profiili, jotta voit luoda sivun tai auttaa sivun 
hallinnoinnissa esimerkiksi yhdistyksen jäsentä. 

• Sivut ovat paikkoja Facebookissa, joissa julkisuuden henkilöt, 
yritykset, organisaatiot ja järjestöt voivat pitää yhteyttä faneihin, 
asiakkaisiin, jäseniin yms. 

• Kun joku tykkää sivusta Facebookissa tai seuraa sitä, hän voi alkaa 
nähdä päivityksiä kyseiseltä sivulta uutisissaan.



Neuvomme 3 tapaa tehdä
Facebook-päivityksen

•Miten lisäät kuvan?

•Maksuttomasta kuvapankista hakeminen

Päivitys kirjoittamalla, johon lisäät oman kuvan

•Word- ohjelman perusasioita ja kuvan liittäminen Word- tiedostoon

•Tiedoston muuttaminen JPG-muotoon ja julkaiseminen facebookiin

Päivitys Word-tiedostolla, johon lisäät kuvan

•www.canva.com

•Koulutusmateriaali löytyy Ylä-Savon Vakan sivuilta osoitteesta: 
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ylasavonvakka.kotisivukone.com/yla-
vakka_canva_2020.pdf ja järjestämme pyynnöstä koulutuksia

Canva-ohjelma

https://asiakas.kotisivukone.com/files/ylasavonvakka.kotisivukone.com/yla-vakka_canva_2020.pdf


Facebook päivitys kirjoittamalla ja 
omalla kuvalla



Luodaksesi julkaisun 
omassa profiilissasi 
klikkaa yläpalkista 
oma profiilisivu. 
Sitten klikkaa luo 
julkaisu, jonka jälkeen 
Kuva tai video.



Täältä -> pääset 
oman yhdistyksesi 
sivulle.
Jos yhdistyksellä ei 
ole sivua, Ylä-Savon 
Vakka voi kouluttaa 
teitä luomaan sivun. 
Voit tehdä 
yhdistyksen sivuilla 
päivityksen samalla 
tavalla kuin omassa 
profiilissa.



Valitse koneeltasi 
kuva, jonka haluat 
julkaista päivityksen 
yhteydessä ja avaa 
se.



Valitsemasi kuva 
aukeaa ensin pienenä 
esiin. Kirjoita 
haluamasi asiat 
tekstikenttään ja 
klikkaa sitten julkaise.

Saavutettavissa 
julkaisuissa kuva 
selitetään. Jos 
kuvassa on tekstiä, se 
kannattaa vähintään 
selittää kirjoittamalla.



Näin Facebook-
päivityksesi on 
valmis!

Samalla tavalla voit 
lisätä videon.



Yhdistyksenä valitse 
community or public
figure ja paina aloita

Jos et halua ottaa 
kuvaa omalta 

koneeltasi, 
osoitteessa 

www.pixabay.com
voit valita itsellesi 

ilmaisia kuvia. 

Muita maksuttomia 
kuvapankkeja:
• Unsplash
• Papunet
• Kuvakom
• Esteettömät symbolit: 

https://www.hel.fi/hels
inkikaikille/fi/esteetto
mat-symbolit/

• Oman liiton kuvat

http://www.pixabay.com/
https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/esteettomat-symbolit/


Kirjoita toimintaasi 
kuvaava nimi sivun 
nimeksi

Kirjoita hakukenttään 
haluamasi kuvan 
hakusana, esim. 

aurinko. Paina Enter.



Valitse 1 luokka

Valitse haluamasi 
kuva klikkaamalla sen 

päältä.



Lataa tähän esimerkiksi 
logo tai toimintaasi 
kuvaava kuva
Maksuton kuvapankki 
löytyy esimerkiksi 
osoitteesta www.pixabay.fi

Kuva aukeaa isoksi. 
Klikkaa lataa 

ilmaiseksi



Lataa tähän iso kansikuva 
sivusi taustalle. Kansikuva voi 
olla esim. kohtaamispaikasta 
kuva, toimintaa kuvaava 
kuva, vuodenajan mukaan 
vaihtuva kuva yms.Klikkaa sitten lataa



Tallenna kansikuva 
painikkeesta

Kuva on nyt 
latautunut koneellesi 

ja löytyy ruudun 
vasemmasta 

alareunasta. Klikkaa 
sen päältä, ja kuva 

avautuu sinulle 
koneellesi.



Kansikuvan ja 
profiilikuvan voit 
vaihtaa vaihda kansi 
ja + merkistä

Klikkaa hiiren oikealla 
painikkeella. Valitse 

tallenna nimellä. 
Valitse haluamasi 
tallennuspaikka 
kuvalle (esim. 

työpöytä). Voit 
nimetä kuvan itse, 

esim. nainen laiturilla 
(nyt kuvan nimi on 

woman-
591576_1920.jpg



Voit nimetä kuvan 
itse ja tallentaa sen 

haluamaasi 
kohteeseen, esim. 

työpöydälle, josta se 
on helppo ottaa 

käyttöön.



Nyt voit valita 
koneelta kuvan, jonka 
latasit itsellesi äsken 
pixabay-sivustolta.



Facebook-päivitys Word- tiedoston ja 
kuvankäsittelyn avulla 



Paina luo 
painiketta1 Fontti Calibri Light

2 Koko 14
3 B lihavoitu
4 U alleviivattu
5 Väri
6
➢ Luettelomerkit nuoli

1 2

3 4 5

6



Lisää kuva Word- tiedostoon 
valitsemalla Lisää- Kuvat -
Tämä laite.

Voit myös käyttää kuvapankin 
kuvia tai kuvakkeita riippuen 
omasta ohjelmasta.



Valitse kuva ja klikkaa lisää. Voit 
muokata kuvan kokoa liikuttamalla 
reunoja hiirellä valkoisten pallojen 
kohdalta.

Klikkaamalla kuvan muotoilu – sijainti-
saat kuvan liikkumaan.



Valmista!

Nyt tallennetaan 
tiedosto pdf-
muotoon.

Paina tiedosto.



Valitse tallenna 
kopio.

Jos käytät pdf tulostinta niin valitse tulosta ja 
valitse pdf tulostin. Maksuttomia löytyy useita, 
mm. 
https://www.download.fi/tyopoyta/pdf/cutepdf
_writer.cfm

https://www.download.fi/tyopoyta/pdf/cutepdf_writer.cfm


Valitse tallenna 
kopio.

Valitse 
Tämä tietokone
Työpöytä



Valitse Muoto PDF



Tallenna PDF



Pdf- tiedoston vieminen kuvamuotoon

• Jos haluat jakaa mainoksesi netissä, sinun on muunnettava tiedosto 
JPG-muotoon

• https://www.sejda.com/fi/pdf-to-jpg on sivu, jolla saat muunnettua 
PDF-tiedoston JPG-muotoon

https://www.sejda.com/fi/pdf-to-jpg


Klikkaa painiketta ja 
pääset lataamaan 
luomasi pdf-
tiedoston



Valitse tiedosto 
työpöydältä mihin 
sen tallensit ja paina 
avaa



Paina Save as JPG ja 
kuva latautuu 
vasempaan 
alareunaan, josta 
painat



Mainos kuvana 
avautuu isoksi ja 
hiiren oikealla 
klikkaamalla ja 
painamalla tallenna 
nimellä saat sen 
tallentumaan 
koneelle

Pääset tekemään 
päivityksen samalla tavalla 

kuin tavallisella kuvalla. 
Muista selittää mainoksen 

tekstit!



Voit peruuttaa 
tapahtuman 
avaamalla 
tapahtuman näytölle. 
Valitse peruuta 
tapahtuma.



Voit poistaa julkaisun 
avaamalla näkyvän 
valikon. Valitse 
poista.



Facebook tapahtuman luominen



Pääset luomaan 
tapahtuman omalla 
profiililla tai yhdistyksen 
sivuilla tätä kautta



Valitse luo tapahtuma jos 
teet yksityisen tai julkisen 
tapahtuman omalla 
profiililla.

Valitse Hallinnoi sivun 
tapahtumia ja oma sivusi, 
jos luot tapahtuman 
esimerkiksi yhdistyksen 
sivuille.



Yksityinen tapahtuma on 
esimerkiksi yhdistyksesi 
tapahtuma, jonne 
kutsutaan vain jäsenet tai 
tietty ryhmä ihmisiä.

Julkinen tapahtuma on 
esimerkiksi yhdistyksesi 
tapahtuma, jonne ovat 
tervetulleita kaikki.



Valitse tapahtumalle sopiva 
kuva. Voit hyödyntää 
pixabayta.

Kerro tapahtuman nimi.

Kerro tapahtuman sijainti.

Kuvaile tapahtumaa.



Valitse luokka eli minkä 
tyyppinen tapahtuma on 
kyseessä.



Voit määritellä tästä 
tapahtuman toistumisen. Jos 
kyseessä on esimerkiksi 
kaikille avoin viikoittain 
kokoontuva ryhmä saat sen 
tästä määriteltyä.



Määritä tapahtumalla tarkka 
aloitus- ja lopetus-
kellonaika.

Sama kellonaika toistuu 
viikoittain tapahtuvissa 
ryhmissäkin.



Rinnakkaisjärjestäjiksi kirjoita 
kaikki ne toimijat, joiden 
kanssa yhdessä järjestät 
tapahtuman. Jos toimija on 
facebookissa niin ohjelma 
tunnistaa nimen 
automaattisesti.

Tapahtuma näkyy myös 
rinnakkaisjärjestäjien sivuilla 
ja saa enemmän näkyvyyttä.

Jos sinulla tapahtumasta 
tarkempi aikataulu, laita se 
lisää aikataulu kohtaan ja  
avainsanoihin syötä 
avainsanoja, jotka kuvaavat 
tapahtumaa.

Vinkki!

Jos tapahtuma on Iisalmessa 
- Lisää tapahtumasi 
rinnakkaisjärjestäjäksi Minun 
Iisalmeni

Jos tapahtuma on Iisalmen 
seudulla tai useammalla 
paikkakunnalla Ylä-Savossa -
Lisää tapahtumasi 
rinnakkaisjärjestäjäksi Iisalmi 
ja tienoot

Käytä näitä erityisesti, kun 
tapahtuma on avoin kaikille!



Facebook tekee 
tapahtumastasi 
tapahtumasivun, jonne voi 
tulla kysymyksiä, voit 
päivittää lisätietoja yms.

Julkaisuluvissa voit antaa 
kelle tahansa luvan julkaista 
sivuilla kysymyksiä, 
kommentteja, palautetta 
yms.

Ja paina JULKAISE ja 
tapahtumasi on valmis!



Vinkkejä ja ohjeita facebook päivityksiin

• Tutkimusten mukaan kuvat, videot ja linkkipostaukset herättävät lukijan mielenkiinnon

• Selkeä helposti luettava päivitys, ei liian lyhyt, eikä pitkä. Mieluummin linkki blogiin, nettisivuille 
yms.

• Kannattaa jakaa kuvia suoraan Instagramista, koska ne ovat laadukkaita.

• Vältä hashtageja. Niitä käytetään erityisesti Instagramissa.

• Hae aktiivisesti ystäviksi ja seuraajiksi jäsenistöä.

• Seuraa tykkäyksiä, seuraajien ja jakojen määrää. Näin opit mitkä julkaisut herättävät 
mielenkiintoa. Facebookista voi hakea myös tilastoa.

• Kannattaa pohtia kenelle julkaiset, milloin ja mitä? (somesuunnitelma)

• Hyödynnä oman järjestön ja liiton somekampanjoita, päivityksiä yms. Ja jaa niitä.


