4. VIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA

Nuorille viestimiseen sosiaalinen media on ehdoton ykkönen. Nuoret ovat hakoja sen käytössä ja eri sovelluksia
tulee koko ajan lisää, joten he vaihtavat sitä mukaan omaa sijaintiaan. Jo kauemmin pinnalla pysyneitä sovelluksia
(mitä nuoret käyttävät) ovat muun muassa WhatsApp, Snapchat, Instagram ja Facebook. Jokaisessa näissä on
omat ominaisuudet, mutta päätarkoituksena on olla yhteydessä toisiin ja seurata mitä toisen elämässä tapahtuu.

WhatsApp: WhatsApp on erittäin kätevä ilmainen sovellus nopeaan viestittelyyn. Siellä pystyy keskustelemaan
kahden kesken tai ryhmissä. Tätä sovellusta käytetään tekstiviestien sijasta. Hankaluutena sovelluksessa on, että
ryhmän perustamiseen tai viestien lähettämiseen tarvitset nuoren numeron. Kaikki eivät välttämättä halua antaa
omaa puhelinnumeroaan. Mutta jos kaikki osallistujat ovat suostuvaisia WhatsApp-ryhmän tekoon, niin se on oikein kätevä ja nopea tiedonjako- sekä keskustelupalsta.
Snapchat: Snapchat on tällä hetkellä erityisesti nuorilla käytössä. Snapchatissa voi ottaa kuvia sekä lyhyitä videoita
itsestään, jotka näkyvät maksimissaan 10 sekunnin ajan. Snapchatissa ei tarvita toisten puhelinnumeroita vaan ystäviä haetaan nimimerkkien mukaan. Jos tiedät, että ryhmäsi nuoret käyttävät snapchattia, niin tapaamisia ja tapahtumia voi markkinoida sitä kautta. Esimerkiksi lähettää kuvia tai videoita tapaamisesta/tapahtumasta/paikasta/ohjaajista. Kovin pysyvää Snapchat-viestintä ei ole, koska julkaisu pysyy vain 24h näkyvillä.
Instagram: Instagramiin voi laittaa valokuvia tai lyhyitä videoita. Että tavoitat nuoret Instagramissa, sinun pitää
saada heidät seuraamaan itseäsi sovelluksessa. Esimerkiksi voit tehdä ryhmän nimeä vastaavan Instagramkäyttäjän ja mainostaa muilla sivuilla tekemästäsi Instagram-tiliä, ja hankkia sitä kautta seuraajia. Instagram-tilin
kuvat saa piilotettua, muilta kuin seuraajilta, joten tiedot pysyvät salaisina ulkopuolisille. Sovellus ei ole kätevä
paikka keskustelulle vaan kuvat puhuvat puolestaan.

Facebook: Facebook on mielestäni mukavin paikka viestintään. Siellä voi jakaa kuvia, videoita, linkkejä, artikkeleita
ja omia tekstejä. Sovelluksessa voi keskustella kaksin tai ryhmissä, tai tehdä avoimia tai suljettuja ryhmiä. Valitettavasti kuitenkin nuoret ovat jo hieman siirtyneet pois Facebookista tai ainakaan itse eivät päivitä asioitaan siellä.
Voit keskustella ryhmäsi kanssa miten paljon he käyttävät Facebookkia ja käyttävätkö he sitä niin säännöllisesti,
että viestiminen siellä on kannattavaa!

Miettikää ryhmänne kanssa, mikä on teille sopivin vaihtoehto sosiaalisessa mediassa viestintään!

Jos sinulla on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa minulle, niin ota rohkeasti yhteyttä! 
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