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Virtuaalinen Suomi-kylä 7.-13.6. – viestintäohjeet & somestrategia yhteistyökumppaneille
Suomi-kylän pääsivu
Pyydämme linkittämään kaikessa markkinoinnissa Suomi-Seuran kotisivuilla olevaan virtuaalisen Suomi-kylän pääsivulle. Pääsivulta löytyy
mm. rekisteröitymislinkki tapahtumaan (aukeaa 24.5.), viikko-ohjelma, yhteystiedot ja kumppaneidemme logot. Sivuilla olevat tekstit ovat vapaasti
käytettävissä. Huomaa, että tekstit ovat myös englanniksi ja ruotsiksi:
https://suomi-seura.fi/virtuaalinen-suomi-kyla-7-13-6-2021/
https://suomi-seura.fi/virtual-suomi-kyla-june-7-13-2021/
https://suomi-seura.fi/virtuell-suomi-kyla-7-13-juni-2021/
linkki lyhyessä muodossa: https://bit.ly/2QOULrc
Käsikirjoitus Suomi-Seura ry:n esittelyyn
Suomi-Seura ry on ainoa ulkomailla asuvien suomalaisten asiantuntija- ja
palvelujärjestö, joka edistää ulkosuomalaisten asioita Suomessa. SuomiSeuran missiona on vahvistaa 2 miljoonan ulkosuomalaisen yhteyksiä
Suomeen ja tuoda ulkosuomalaisuutta näkyväksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa sekä välittää ajanmukaista tietoa Suomesta
ulkomaille.
Suomi-Seura edistää ulkosuomalaisten ja Suomen välistä vuorovaikutusta,
vaalii kulttuurista yhteyttä ja vahvistaa Suomi-kuvaa maailmalla. SuomiSeuran tehtävänä on tarjota Suomessa ajankohtaista tietoa ulkosuomalaisuudesta ja varmistaa, että ulkosuomalaiset huomioidaan yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Suomi-Seuralla on ulkosuomalaisparlamentti.
Käsikirjoitus Suomi-kylän esittelyyn
Tervetuloa mukaan ensimmäistä kertaa järjestettävään maailmanlaajuiseen virtuaaliseen Suomi-kylään!
Suomi-Seura ry:n toteuttama virtuaalinen Suomi-kylä on uusi kohtaamispaikka maailmalla oleville suomalaisille, ulkosuomalaistoimijoille ja suomalaisille yrityksille. Suomi-kylä on avoin kaikille ulkosuomalaisille ja ulkosuomalaisuudesta kiinnostuneille vuorokauden ympäri 7. – 13.6.2021. Osallistumiseen tarvitset vain tietokoneen ja toimivan Internet-yhteyden.
Virtuaalisen Suomi-kylän päätavoitteena on luoda yhteiskunnallista vuoropuhelua ulkosuomalaisuudesta sekä vastavuoroista sosiaalista kanssakäymistä. Sen tarkoituksena on myös lisätä sekä Suomi-Seuran että sen yhteistyökumppaneiden näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla.
Virtuaalisen Suomi-kylän tavoitteena on rakentaa siltaa koko laajan kansalaisyhteiskuntamme välille. Maailmalla asuu noin kaksi miljoona suomalaiset sukujuuret omaavaa henkilöä; 300 000 heistä on Suomen kansalaista.
Suomi-kylä luo kohtaamisia ja yhteisiä tunnemuistoja.
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Suomi-kylässä on mukana laaja kirjo erilaisia toimijoita ja paljon ohjelmaa.
Suomi-kylässä voit jutella Suomen työmahdollisuuksista, keskustella viranomaisten kanssa mm. passi-, sosiaaliturva- ja verotuskysymyksistä ja ottaa
osaa lukuisiin videokeskusteluihin ja webinaareihin. Voit myös tavata muita
kyläläisiä kahvilassa, hengailla puistossa, osallistua aamujumppaan tai
rauhoittua kyläkirkossa.
Suomi-kylän järjestelyistä ja kustannuksista vastaa Suomi-Seura ry. Osallistumiseen tarvitset vain tietokoneen ja toimivan Internet-yhteyden.
Tapahtuma on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen. Tapahtumaan rekisteröidytään Suomi-Seuran kotisivuilla olevan linkin kautta. Linkki aukeaa
24. toukokuuta. Suomi-kylän ohjelmaa päivitetään Suomi-Seuran sivuillemme aina tapahtumapäiviin saakka.
Linkki:
https://suomi-seura.fi/virtuaalinen-suomi-kyla-7-13-6-2021/
Linkki lyhyessä muodossa:
https://bit.ly/2QOULrc
Suomi-kylässä järjestetään 11.-12.6.2021 ulkosuomalaisparlamentin 10.
istunto, johon parlamentin toiminnassa mukana olevat ulkosuomalaisyhteisöjen edustajat ja tarkkailijat osallistuvat ensi kertaa etänä.
Lisätietoja Suomi-kylästä:
kaisa.pudas@suomi-seura.fi, +358 (0)44 710 9606
Lisätietoja ulkosuomalaisparlamentin 10. istunnosta:
sini.castren@suomi-seura.fi, +358 (0)44 710 9387
Lisätietoa Suomi-Seura ry:sta:
tina.strandberg@suomi-seura.fi, +358 (0)44 712 9230
Suomi-kylän viestinnän tavoitteet vuodelle 2021
Tavoitteena on kasvattaa ulkosuomalaisten tunnettuutta sekä Suomessa
että ulkomailla.
Virtuaalisesta Suomi-kylästä viestiminen on teille yhteistyökumppaneille
loistava tilaisuus kasvattaa näkyvyyttä ja tunnettuutta maailmanlaajuisesti!
Tapahtumasta viestiessä on tärkeää muistaa selkeä, inhimillinen sekä
asiakaslähtöinen lähestymistapa. Viestimme ihmiseltä ihmiselle. Inhimillisellä ja ystävällisellä viestinnällä vahvistamme mielikuvaa tapahtumasta,
jonka ovet ovat avoinna kaikille ulkosuomalaisille.
Yhteistyökumppanit, mikä on teidän roolinne tapahtumassa ja miten haluatte alleviivata osallistumisenne tarkoitusta?
Pyydämme huomioimaan tapahtuman viestinnässä ainakin seuraavat
asiat:
 Suomi-Seura ry:n sekä Suomi-kylän lyhyt esittely vapaamuotoisesti
ylläolevia käsikirjoituksia hyödyntäen
 Organisaationne pähkinänkuoressa sekä se,
 Mikä on osuutenne tapahtumassa ja mitä haluatte tuoda ilmi
 2 Suomi-Seuran logoa käytettävissä

Suomi-kylän viestintäohjeet

3 (4)

Virtuaalisen Suomi-kylän markkinoinnissa käytämme tunnisteita #suomikyla #suomikylä. Toivomme, että myös sinä käytät näitä tunnisteita!
Facebook-markkinointi



Kansikuvaksi Suomi-kylän logo (viikkoon 23 saakka)
Kalenteriviikolla 18 Suomi-Seuran kuvallinen esittelypostaus (voitte
käyttää yllämainittua käsikirjoitusta sekä logoa ja lisätä haluamianne tietoja)
 Erillinen postaus Suomi-kylästä sekä omasta osuudestanne tapahtumassa
 Bioon sekä postausten loppuun linkki Suomi-kylän sivuille:
https://bit.ly/2QOULrc
 Suomi-Seuraan / Suomi-kylään / omaan osuuteenne Suomi-kylässä liittyvä viikottainen kuvallinen postaus (tähän on vapaat kädet,
lisäohjeita saa pyydettäessä)
 Interaktiivisuus; postauksissa voi kysyä esim. seuraavia kysymyksiä; ”mitä suomalaisuus merkitsee sinulle?” tai ”ulkosuomalainen –
mitä kaipaat Suomesta?”
 Vapaamuotoinen videomuotoinen esittelypostaus organisaationne
osallisuudesta Suomi-kylässä olisi toivottava, muttei pakollinen
 Selkeä, inhimillinen, samaistuttava viestintätapa
 Hashtag #suomiseura & #suomikylä bioon sekä postausten loppuun
 Suomi-kylän FB-tapahtumasivu, jota pyydämme jakamaan FB-päivityksissänne:
https://www.facebook.com/events/870155306883268
Instagram-markkinointi








Vapaamuotoinen esittelypostaus Suomi-kylästä sekä omasta osuudestanne tapahtumassa feediin (kuvan ei tarvitse olla Suomi-kylän
logo, mutta se olisi hyvä liittää kuvaan)
Esittelypostaukseen hashtag #suomiseura & #suomikylä sekä paikkamerkinnäksi Suomi-Seura Ry
Postauksen loppuun linkki Suomi-kylän sivuille:
https://bit.ly/2QOULrc
Bioon hashtag #suomiseura & #suomikylä kalenteriviikosta 17
eteenpäin
Viikottainen, vapaamuotoinen postaus Suomi-kylästä Tarinoihin
Interaktiivisuus Tarinoissa – quizzes, polls, jne.
Stories Highlight eli Tarinan kohokohdat nimellä Suomi-kylä 7. –
13.6. johon voitte tallentaa videoita, joita olette jakaneet omaan Instagram-tarinaanne (yllämainitut käsikirjoitukset antavat suuntaa
tapahtuman esittelyyn, mutta videoiden sisällöntuotantoon saatte
vapaat kädet – brändistänne ja viestintätyylistänne riippuen 

Sähköpostiviestintä
Olemme laatineet sähköpostiviestintää varten kutsukirjeen, jota voi vapaasti jakaa ulkosuomalaisille, ulkosuomalaisyhteisöille ja -medialle sekä
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muille tapahtumasta kiinnostuneille. Kutsukirjeessä on tietoa myös ulkosuomalaisparlamentin 10. istunnosta. Kutsukirje on liitteenä.
Twitter
Mikäli haluatte viestiä tapahtumasta Twitterissä, huomioikaa seuraavat
asiat:
 Kansikuvaksi tapahtuman logo
 Jakakaa teksti bullet pointeiksi Suomen lippu –emojilla
 Hashtagit #suomikyla & #suomikylä bioon sekä postauksiin
 Liittäkää joka postaukseen tapahtuman logo tai jokin muu tapahtuman henkeen sopiva kuva (algoritmi suosii kuvallisia postauksia)
 Interaktiiviset postaukset, kysymyksiä yleisölle
 Twitterissä on tärkeää saada postauksiin tykkäyksiä ja jakoja miettikää, miten se onnistuisi (interaktiivisuus vie pitkälle)
 Seuratkaa useita relevantteja ihmisiä sekä yrityksiä, joita tapahtuma ja Suomi-Seuran toiminta voisi kiinnostaa
LinkedIn






Kansikuvaksi tapahtuman logo
Jakakaa teksti bullet pointeiksi Suomen lippu –emojilla
Hashtagit #suomikyla & #suomikylä bioon sekä postauksiin
Interaktiiviset postaukset, kysymyksiä yleisölle
Suomalaisuuteen sekä ulkosuomalaisuuteen liittyvien artikkeleiden
jakaminen

Kiitos, kun jaat tietoa Suomi-kylästä! Lämpimästi tervetuloa Suomi-kylään kesäkuussa!
Suomi-Seura ry:n väki

