
1. tue heikompaa osapuolta ja 
toteuta lähimmäisenrakkautta 
somessa. Päivitä, kommentoi ja jaa, niin kuin 
haluaisit itsellesikin sometettavan. Ajattele some-
lähimmäisesi parasta. Kirkossa on somessakin 
nollatoleranssi vihapuheeseen, rasismiin ja suku-
puoliseen häirintään. Levitä hyvää ja tue toista 
somessa.  

2. ole kiinnostava, innostava 
ja rohkeasti oma itsesi. Taistelet 
paikasta massamedian näkyvyydessä. 
Etsi lähelläsi olevia aarteita. Persoo-
nallisuus on somessa valttia.  

3. toimi paikallisesti, ajattele 
universaalisti. Kerro tarinoita jotka ovat 
yleisesti kiinnostavia ja samaistuttavia ja joihin 
helsinkiläisten on helppo liittyä. Kutsu seura-
kuntalaisia mukaan kertomaan tarinoita. Olemme 
osa Kristuksen kirkkoa myös sosiaalisessa 
mediassa ja tuomme evankeliumia monin 
eri tavoin esille.  

4. sen lauluja laulat, kenen 
leipää syöt – ole lojaali työn-
antajallesi. Mieti kenen näkyville sisällöt 
menevät ja kenelle ne on tarkoitettu. Luottamuk-
selliset asiat eivät kuulu julkisesti jaettavaksi. 
Julkinen some ei ole työnohjauksen tai sielunhoi-
don väline. Tue työkaveria somessa. 
Älä spekuloi keskeneräisillä asioilla. Käy työyh-
teisön sisäiset keskustelut suljetuissa keskuste-
luissa työyhteisön kesken. Esitä kritiikki rakenta-
vasti. Älä kerää irtopisteitä.  

5. ole visuaalinen kerronnal-
lisesti monipuolinen ja kokeile 
uutta rohkeasti. Käytä kuvia, videoita 
ja ääntä monipuolisesti. Hyödynnä livelähetyksiä! 
Älä pelkää turvautua apuun ja asiantuntijoihin. 
Hyödynnä seurakuntalaisissa olevaa osaamista.  

6. tutustu välineeseen 
ja opettele toimimaan sen 
ehdoilla. Seuraa aikaasi ja somepalvelui-
den kehittymistä. Ole utelias uusien palvelujen ja 
sovellusten hyödyntämisessä. Päivitä osaamis-
tasi! Oikealle porukalle oikeilla välineillä oikealla 
alustalla.  

7. osallistu viisaasti, sivisty-
neesti ja rohkeasti ajankohtai-
siin puheenaiheisiin. Levitä faktoja, 
älä väärää tietoa. Siedä erilaisia mielipiteitä. 
Erota tunteet tosiasioista. Älä lue toisen viestiin 
piilomerkityksiä.  

8. älä pelkää kritiikkiä äläkä 
provosoidu. Ota rakentava ja suoraselkäi-
nen näkökulma kritiikkiin. Pyydä anteeksi, jos on 
aihetta. Puhu myös itse rakentavasti. Älä reagoi 
tunnekuohussa. Kun provosoidaan, älä provos-
oidu. Mielipiteet voivat riidellä ilman että ihmiset 
riitelevät. Älä ota asioita liian henkilökohtaisesti.  

9. suostu vuoropuheluun ja 
tee yhdessä muiden kanssa. 
Some ei ole yksisuuntainen saarnatuoli. Onnis-
tunut viesti on lyhyt, ytimekäs ja pohdittu. Älä ole 
käkikello joka vain postaa ilman vuorovaikutusta. 
Ole osa yhteisöä.  

10. pidä omasta hyvinvoinnis-
tasi huolta. Rakasta, kärsi ja unhoita. 
Älä jää kiinni huonoihin kokemuksiin. Pidä huolta 
omasta jaksamisestasi. Muista pitää lomaa 
välillä myös somesta. Pyydä apua kollegoilta 
tarvittaessa.  

 

 

Rakasta somessa! 
      helsingin seurakuntien 10 käskyä sosiaaliseen mediaan 2.0      




