
Ohjeet sosiaalisen median julkaisuihin

Kansallisten dialogien sosiaalisen median materiaalipaketista löytyy valmiita some-kuvia
Instagramin feediin sekä storyyn. Neliönmalliset feed-kuvat soveltuvat hyvin myös
Facebookissa ja Twitterissä käytettäviksi.

Materiaaleista löytyy valmiiden kuvien lisäksi myös tyhjiä kuvapohjia, joihin voit itse lisätä
tekstiä. Nämä materiaalit ovat siis esimerkkejä, joita voit käyttää sellaisenaan tai muokata
omaan käyttöösi sopiviksi.

Näiden lisäksi löytyy kaksi erilaista kuvapohjaa, joissa on jo valmiiksi tekstiä. Tekstisisältö on
näissä sama, mutta voit valita itsellesi sopivamman ulkomuodon.

Kuvakansiosta löytyy valmiita kuvia, joihin on kirjoitettu infoa Kansallisista dialogeista. Tämä
sama informaatio löytyy lisäksi tämän dokumentin lopusta tekstimuodossa. Voit järjestäjänä
itse päättää, miten sitä haluat käyttää - haluatko avata Kansallisten dialogien konseptia
kuvina tai esimerkiksi kuvatekstissä?

Valmista materiaalia löytyy 1. ennen dialogin järjestämistä (=Tervetuloa osallistumaan
Kansallisiin dialogeihin! -kuvat). Tässä samalla hyvä avata lyhyesti, mitä Kansallisilla
dialogeilla tarkoitetaan tai ainakin ohjata lukija Kansallisten dialogien
nettisivuille/Facebook-sivuille/Instagram-tilille.

Instagram-storyyn jakaessasi voit myös repostata julkaisuja suoraan @kansallisetdialogit
-tililtä (esimerkiksi “Mikä Kansalliset dialogit” -julkaisu)

Lisäksi kuvamateriaalia löytyy 2. dialogin järjestämisen jälkeen (=Olimme mukana
Suomen ensimmäisissä Kansallisissa dialogeissa -kuvat).

Some-materiaaleja löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Kuvissa käytetty fontti on nimeltään “Inter Regular”

Muistathan mainita @kansallisetdialogit / lisätietoa: kansallisetdialogit.fi

Käytäthän tekemiesi julkaisujen yhteydessä hashtageja: #KansallisetDialogit
#EpävarmuudessaEläminen

Tietoa kansallisista dialogeista:

Tervetuloa osallistumaan Kansallisiin dialogeihin!

Järjestämme [päivämäärä] keskustelun aiheella…

Kansalliset dialogit on uudenlainen malli yhteiskunnallisen keskustelun käymiseksi yhdessä
kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa. Kyseessä on toistettava keskustelusarja,
johon kutsutaan mukaan mahdollisimman laajasti erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä järjestämään
dialogeja.



Dialogeja järjestetään aiheista, joista tarvitaan lisää ymmärrystä, ja jotka koskettavat laajaa
joukkoa. Sosiaalisen vuoropuhelun kautta pyritään lisäksi vahvistamaan osallisuutta,
yhteenkuuluvuutta ja yhteiskunnan muutoskykyä erilaisiin haasteisiin vastaamisessa.

Tämän kevään Kansallisten dialogien aiheena on “epävarmuudessa eläminen”. Tavoitteena
on ymmärtää paremmin, mitä epävarmuudessa eläminen tällä hetkellä merkitsee niin
yksilöille, yhteisöille, organisaatioille kuin päättäjille.

Dialogeista tehdään julkinen yhteenveto ja se on kaikkien luettavissa Kansallisten dialogien
sivuilla. Valtiovarainministeriö toimittaa dialogien yhteenvedon myös kuntien ja valtion
hallinnolle.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätietoa @kansallisetdialogit tai osoitteesta kansallisetdialogit.fi


