Kerro kesätyöstäsi
#vanhuskesä
Saako kesätöistä somettaa? Kyllä saa, kun yhteiset
pelisäännöt sovitaan.
Lisätäksemme vanhustyön medianäkyvyyttä Vetovoimainen vanhustyö-hanke kannustaa kaikkia vanhustyön
parissa kesätyötään tekeviä nuoria jakamaan sosiaaliseen mediaan sisältöä, joka kertoo vanhustyön arjesta
aidosti ja elämänmakuisesti jokaisen vanhuksen yksityisyyden suojaa kunnioittaen.
Tahdomme haastaa Sinut mukaan somekampanjaamme. Käytä julkaisuissasi tunnisteita
#vetovoimainenvanhustyö ja #vanhuskesä. Näin olet mukana, kun palkitsemme osallistujia. Kampanjaan voi
osallistua kesä- ja heinäkuun ajan.

Kampanjan tavoitteena on…


… tuoda positiivista näkyvyyttä vanhustyölle tulevaisuuden tekijöiden kuvittamana



… lisätä nuorten kiinnostusta vanhustyötä kohtaan



… madaltaa vanhustyöntekijöiden kynnystä jakaa somesisältöä vanhustyöstä



… lisätä sukupolvien välistä yhteistyötä vanhustyöstä kerrottaessa



… jakaa tietoa vanhustyön arjesta

Kanavat
Viestiesi sisältö voi olla kuvia tai videoita, ja voit itse valita viestintäkanavat, joissa jaat sisältöä. Esimerkiksi
seuraavat kanavat sopivat tarkoitukseen hyvin:


Instagram



Facebook



YouTube



Twitter



TikTok



Snapchat

HUOMIO!
Kuvaa muita henkilöitä vain heidän luvallaan ja pyydä tarvittaessa kuvattavalta kirjallinen suostumus.
Sopikaa työpaikan kanssa yhteiset pelisäännöt kameran käytöstä työajalla. Paikan vastuuhenkilön on oltava
koko kampanjan ajan tietoinen siitä, millaista sisältöä hänen vastuullaan olevasta yksiköstä julkisuuteen
jaetaan ja jokaiseen jaettuun julkaisuun on oltava hänen suostumuksensa.
Käytä julkaisuissasi aihetunnisteita (hashtagit): #vetovoimainenvanhustyö #vanhuskesä sekä haasteeseen
osallistuvan vanhustyön yksikön nimeä hashtagiksi muutettuna seuraavalla tavalla ilmaistuna
#esimerkkiyksikkö

Vinkkejä toteutukseen
Valo- ja videokuvaa aitoja hetkiä vanhustyössä, kuten esimerkiksi…


yhteistä aikaa vanhuksen kanssa



retkiä



tarinatuokioita



askarteluja ym. toimintaa



päivän työtehtäviä



vanhusten asuinympäristöä ja mahdollisia lemmikkejä/maskotteja



tapahtumia ja tilaisuuksia

Apua, neuvoja ja aineiston julkaisu
Mikäli sinulla tai työyhteisölläsi ei ole sosiaalisen median kanavia käytössänne, voitte toimittaa aineiston
julkaistavaksi hankkeen kanaviin. Tällöin kirjallisen kuvausluvan toimittaminen julkaistavien kuvien mukana
on välttämätöntä.
Vetovoimainen vanhustyö –hankkeen löytää Facebookista, Instagramista, YouTubesta ja Twitteristä.

Hanke pähkinänkuoressa
Vetovoimainen vanhustyö


Toteutusaikataulu: 1.1.2020 – 30.6.2022



Toteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Savon koulutuskuntayhtymä



Kokonaisbudjetti: 1 129 766 € Rahoittaja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä
Euroopan sosiaalirahasto
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Maiju Korhonen
Viestintäasiantuntija, Vetovoimainen vanhustyö –hanke
p. 044 785 6023
maiju.korhonen@savonia.fi
www.vetovoimainenvanhustyo.fi

