OHJE ALUMNILLE:
XAMKIN INSTAGRAMIN TAKE OVER
Xamkin Instagramin Storyssa halutaan kertoa mahdollisimman monipuolisesti, millaista
opiskelu Xamkissa on ja millaisiin työtehtäviin Xamkin koulutuksista voi valmistua.
Xamkin opiskelijat ovat voineet jo pitkään ottaa Xamkin Instagramin Storyn haltuun ja kertoa
siellä omasta opiskelustaan ja kaikesta siihen liittyvästä. Nyt otamme mukaan myös
alumneja, sillä opiskelupaikkaa miettiviä nuoria kiinnostaa, millaisiin tehtäviin eri
koulutuksista voi lopulta päätyä.
Varaammee siis Xamkin Instagramin Storyn käyttöösi 1-2 päivän ajaksi toiveidesi mukaan,
jotta voisit kertoa omasta uratarinastasi ja myös näyttää, mitä nykyään teet työksesi.
Mistä esimerkiksi voit kertoa?
•
•
•
•
•
•
•
•

Perustiedot: Kuka olet, missä asut, mistä koulutuksesta ja milloin olet valmistunut?
Mitä on jäänyt opiskelusta ja opiskelijaelämästä päällimmäisenä mieleen? Mikä oli
parasta?
Millaisia työtehtäviä olet tehnyt valmistumisen jälkeen?
Mitä teet tällä hetkellä työksesi (kerro myös työtehtävistä, ei pelkästään
ammattinimikettä, koska se ei kerro mitään)? Miten löysit nykyisen työpaikkasi?
Tulevaisuuden suunnitelmat? Mihin tähtäät? Aiotko opiskella lisää?
Vinkkisi koulutusvaihtoehtoja miettiville nuorille?
Vinkkisi nykyisille saman alan opiskelijoille?
Terveisesi Xamkin muille alumneille?

Tarkoitus ei ole siis tuottaa virallisen kuuloista sisältöä, vaan saat tuoda oman persoonasi
esiin ja kertoa työstäsi ja urastasi ihan siltä kantilta ja tyylillä kuin haluat. Sisältö saa olla
hauskaa ja monipuolista. Sen ei myöskään tarvitse olla yksinpuhelua, vaan voit pyytää
mukaan esim. työkavereita.
Huomioi myös, että tuottamastasi sisällöstä kerrotaan mahdollisesti myös muissa Xamkin
sosiaalisen median kanavissa, joten näkyvyys voi olla moninkertainen pelkästään
Instagramin seuraajamäärään verrattuna.
Miten mukaan?
1. Sovi itsellesi sopiva päivä tai päivät Xamkin Instagramin tekemiseen Xamkin
yhteisömanagereiden kanssa.
-

Aki Ilmanen, aki.ilmanen@xamk.fi, 040 508 1498
Helena Hämäläinen, helena.hamalainen@xamk.fi, 040 570 3711

Kannattaa ottaa jommankumman yhteisömanagerin yhteystiedot ylös vaikka
puhelimeen, jotta pystyt ottamaan helposti yhteyttä, jos tulee jotain kysyttävää tai
ongelmia.

2. Toimita kuva itsestäsi yllä mainituille
yhteisömanagereille. Sitä käytetään take over –
päivästäsi kertomiseen Xamkin muissa
somekanavissa. Se voi olla esim. kuva sinusta
tekemässä jotain työhösi liittyvää (ei siis
passikuvatyyppistä kuvaa).
3. Tunnukset Xamkin Instagramiin saat muutamia
päiviä ennen omaa take over –päivääsi.
4. Ota Xamkin Instagram Story haltuun sovittuna
päivänä. Voit tehdä tarinoita koko vuorokauden
ajan.
Huom! Stooreihin saattaa tulla myös kysymyksiä
sinulle, joihin voit vastata joko yksityisviestillä tai
jos kysymys on sellainen, että se saattaisi
kiinnostaa muitakin niin tekemällä vastauksesta
oman stoorin kaikkien nähtäville.

MUUTAMIA VINKKEJÄ MIELENKIINTOISEN SISÄLLÖN TUOTTAMISEEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Ole oma itsesi ja hymyile. Positiivisella asenteella kuvattu sisältö pitää katsojan
mielenkiinnon yllä. Muista hyvät käytöstavat.
Pyri puhumaan kuuluvasti ja selkeästi.
Mieti sisältöä etukäteen, jotta saat pidettyä päivän sisällön kohtuullisen pituisena.
Kehota ihmisiä lähettämään sinulle kysymyksiä ja vastaa niihin.
Tee monipuolista sisältöä, hyödynnä kuvia ja videoita monipuolisesti. Älä pelkästään
puhu, vaan mahdollisuuksien mukaan näytä myös paikkoja.
Pyri käyttämään termejä, joita ymmärtävät muutkin kuin alasi ammattilaiset.
Voit pyytää tarinaan mukaan muitakin ihmisiä: työkavereita, opiskelukavereita,
työnantajan…
Älä aja autoa, kun teet IG Storya.

ITSESTÄÄN SELVÄÄ, MUTTA MUISTUTETAAN KUITENKIN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huomioi työpaikkasi vaitiolovelvollisuusmääräykset.
Onko videolla/kuvissa tunnistettavia ihmisiä? Jos on, olet vastuussa siitä, että heiltä
on lupa kuvaamiseen. Jos henkilöt ovat nuoria, lupa on oltava vanhemmilta.
Jos henkilöt ovat taustalla ja heidän roolinsa ei ole merkittävä, lupaa ei välttämättä
tarvitse.
Kuvaa ihmisiä siten, että kaikki tietävät sinun kuvaavan.
Älä kuvaa tilanteita, joissa saattaa syntyä loukkaavaa kuvamateriaalia.
Kuvauksessa käytettävällä tilalla on väliä. Julkisella paikalla säännöt ovat
vapaammat.
Kuvaa siten, että videosta käy ilmi sen asiayhteys. Mikäli yleisölle syntyy väärä
mielikuva kuvauksesta, muutoin sallittu kuvaus voi muuttua kielletyksi.
Muista tekijänoikeudet. Älä esimerkiksi käytä musiikkia, johon ei ole tekijänoikeuksia.
Kaikki, mikä on laitonta muutenkin, on sitä myös sosiaalisessa mediassa.

INSTAGRAMIN KIRJAUTUMISONGELMA
Välillä Instagram luulee, että tili on kaapattu, kun käyttäjän
sijaintipaikka muuttuu nopeasti. Käytännössä tämä on ilmennyt
tilanteissa, joissa esimerkiksi ensin on tiliä käytetty Suomessa ja sen
jälkeen joku on ryhtynyt päivittämään sitä toisella puolella maailmaa.
Näissä tapauksissa tulee vasemmalla näkyvävirheilmoitus
puhelimeen.
Välillä riittää, että me vahvistamme omien puhelimiemme, joilla on
kirjauduttu Instagramiin aikaisemminkin, kautta Instagramille, että
sinulla on oikeus päivittää tiliä.
Välillä se taas vaatii sitä, että valitset kohdan ”sähköpostiosoite” ja
klikkaat sen jälkeen ”Lähetä turvakoodi”. Tuolloin turvakoodi tulee
sähköpostiin (aki.ilmanen@xamk.fi) ja Aki voi lähettää sen saman tien
sähköpostilla tai vaikka Messengerillä sinulle. Turvakoodin avulla
pystyt kirjautumaan sisään.

