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Kuka olen?
Varpu Rusila
Kuhmoisista, Kissakulmalta
Tuotantotalouden DI

● Yrittäjä ja markkinoinnin strategi

● Autan kansainvälisiä ihmisiä 
elämään ja matkustamaan 
Suomessa verkkosisältöjen, 
kurssien ja valmennusten avulla 
Her Finland-alustalla 



Aiheemme
Mitä keinoja voimme hyödyntää, kun pienin resurssein viestimme 
kylän ulkopuolella oleville kohderyhmille. 

● Mikä on minimi mihin kannattaa pyrkiä?
● Miten tekemistä voi automatisoida ja monistaa?
● Miten suunnitelmallisuus tuo lisätehoja tekemiseen?



Kokeilunhalu
Sisu
Tavoittavuus



Kohderyhmät ja kanavat

Tammikuu
2018

Syyskuu
2019

Tammikuu
2021

Elokuu
2022

Mitä tavoittelemamme 
kohderyhmä pohtii?



Mistä kerrotaan?
Hakukoneet, keskustelupalstat, 
answerthepublic.com
Kysy!



Mistä kerrotaan?

Avainsanoilla ryyditetyt pidemmät artikkeli- ja videosisällöt sekä lyhemmät 
somesisällöt.



2017
Epäsäännöllistä 
postailua

Kokeilunhalu, sisu, tavoittavuus

2018
Toistuvat 
teemat

2020
Tehdään mikä 
toimii: 
kuvakaruselleja

2022
Tehdään mikä 
toimii: 
lyhytvideoita



Minimi mihin pyrkiä
● Lyhyet pystyvideot 

○ Tekstielementtejä, musiikkia ja todella 
lyhyitä klippejä.

○ Jos puhetta, tekstitys kannattaa tehdä 
(Työkaluja esim. Inshot ja veed.io)

● Säännöllinen rytmi, josta ei lipsuta. 
Pystyisittekö sitoutumaan siihen vuodeksi?



Minimi mihin pyrkiä
Profiilin tuunaaminen selkeäksi
● Hurmaa tulija heti.
● Vetovoimatekijät
● Syitä vierailulle



Tekemisen automatisointi ja 
monistaminen

Laita sama sisältö 
useampaan 
kanavaan. 

  

Facebook
Tavoitetut henkilöt: 1058

Twitter
Tavoitetut henkilöt: 445

Instagram
Tavoitetut henkilöt: 24 914



Tekemisen automatisointi ja 
monistaminen

Laita sama sisältö 
useamman kerran 
someen

  

Instagram, syyskuu 2022
Tavoitetut henkilöt: 24 914

Instagram, elokuu 2021
Tavoitetut henkilöt: 23 084



Tekemisen automatisointi ja 
monistaminen

Pitkien videoiden 
hyödyntäminen 
lyhyihin 
pystyvideoihin. 

  

20 hassua tapaa, joihin voi 
törmätä Suomessa

Pitkästä videosta leikattu 
pystyvideo (apuna fiverr & 

veed.io)

Finnish people 
often split the 
bill…



Tekemisen automatisointi ja 
monistaminen

Hashtagit auttavat somekanavia niputtamaan sisältöä. 
Käyttäjät voivat myös seurata tiettyä hashtagia tai etsiä sen 
perusteella. 

Tee sisältöihisi sopivat hashtag-listat valmiiksi, jotta voit 
kopioida sen postaukseen mukaan. Tiktokissa 2-3 hashtagia on 
hyvä määrä, Instagramissa voit laittaa pitkän rimpsun. 

Esim. ruokapostaus #perinneruoka #ruokakuva 
#ruokaaomastamaasta #ruokaametsästä #lähiruokaa 
#omakylä #maalla #maallaonmukavaa

Esim. tekemispostaus #tekemistä #hetkiä #omakylä #maalla 
#maallaonmukavaa
  



Suunnitelmallisuus
Suunnittele useampi postaus kerrallaan. 

● Apua sisällöntuotantoon? Yhteinen kuva- & videokansio, johon muutkin 
voivat laittaa kuvia ja videoita. 

● Yhdistä ainakin Facebook- ja Instagram-tilit, jotta voit postata 
automaattisesti niihin samalla kertaa. 

● Ajasta: TikTok-videot, Youtube-videot, Facebook- ja Instagram-videot voi 
kaikki ajastaa ilmaiseksi etukäteen. 

  



Suunnitelmallisuus
Twitter ja Facebook: 
artikkeli- ja 
videosisältöjä 
IFTTT-palvelun avulla
vuosiajastuksella. 

Manuaalisesti tai 
ajastusten avulla: 
Tiistaisin, torstaisin ja 
lauantaisin 
lyhytvideopostaukset 
kaikkiin kanaviin.  

  

  



Suunnitelmallisuus
Seuraa sisältöjen tavoittavuutta kahden kuun 
jaksoissa, älä panikoi seuraajamäärien kasvusta!  

  



TOP5

1. Löydätte kylän äänen vain 
postaamalla. Kokeile rohkeasti!

2. Opettele tekemään lyhytvideoita ja 
pistä sama video kaikkiin 
kanaviinne.

3. Tuunaa profiiliteksti. 
4. Toista uudestaan jo tekemiäsi 

sisältöjä.
5. Seuraa sisältöjen tavoittavuutta, älä 

seuraajamäärän kasvua. 
 



Kiitos!
Varpu Rusila
varpu@herfinland.com
P. 040 83 63 078


