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Mitä on sosiaalinen media?
● Sosiaalinen media on julkista keskustelua, 

tiedonrakentelua ja jakamista verkossa.
● Toimintakulttuuri muuttuu, osaamista jaetaan 

avoimesti, sisältöjä linkitetään ja yhdistetään 
uusiksi kokonaisuuksiksi.

● Sosiaalinen media eilen, tänään ja 
huomenna, Tarmo Toikkanen 22.5.2010

● Verkosta löytyvät avoimina 
huippuluennoijien luentotallenteet ja 
parhaiden oppilaitosten oppisisällöt, esim. 
TED

https://www.youtube.com/watch?v=qch-yn9_23k&index=4&list=UUe3EVOUrtY8KxULEEoG8PTA
https://www.youtube.com/watch?v=qch-yn9_23k&index=4&list=UUe3EVOUrtY8KxULEEoG8PTA
https://www.youtube.com/watch?v=qch-yn9_23k&index=4&list=UUe3EVOUrtY8KxULEEoG8PTA
https://www.youtube.com/watch?v=qch-yn9_23k&index=4&list=UUe3EVOUrtY8KxULEEoG8PTA
http://www.ted.com/
http://www.ted.com/


Oletko muokannut Wikipediaa?

● Vapaa tietosanakirja
● Sisältö jaettu nimeä – jaa samoin -lisenssillä
● Voit muokata ja lisätä artikkeleita
● Välilehdet: lue, muokkaa, historia
● Muista lähteet! (mistä tieto löytyy?)
● Vastuullisia ylläpitäjiä (nyt 40 henkilöä)
● Esimerkkejä 

○ Espoo
○ Suurpelto
○ Marttaliitto

https://fi.wikipedia.org/wiki/Espoo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Espoo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suurpelto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suurpelto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Marttaliitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Marttaliitto


Monenlaisia blogeja

● Enter ry:n Ikinörtti-blogi
● Lähiverkko-projektin blogi
● Digitaalinen kirjasto
● Kemppinen, Jukka Kemppisen blogi
● verkkoihmisen palapeli, Heli Nurmen blogi
● Opeblogi, Anne Ronkaan blogi
● Marttojen blogeja

○ Hyvät Martat ry
○ Kässämartat
○ Oriveden Martat Ry
○ Hikiän Martat ry

http://ikinortti.blogspot.fi/
http://lahiverkko.fi/blogi/
http://blogs.helsinki.fi/digikirjasto/
http://blogs.helsinki.fi/digikirjasto/
http://kemppinen.blogspot.fi/
http://kemppinen.blogspot.fi/
http://www.helinurmi.fi/blogi/
http://www.helinurmi.fi/blogi/
http://opeblogi.blogspot.fi/
http://opeblogi.blogspot.fi/
http://hymartat.blogspot.fi/
http://hymartat.blogspot.fi/
http://kassamartat.blogspot.fi/
http://kassamartat.blogspot.fi/
https://orivedenmartatry.wordpress.com/
https://orivedenmartatry.wordpress.com/
http://hikianmartat.arkku.net/blogi/
http://hikianmartat.arkku.net/blogi/


Facebook
● Verkkoyhteisö, jossa kavereita, kuvia, 

ryhmiä
● Yhteisöjä

○ Martat vinkkaa (paikka), Myllypuron Martat (sivu), 
Lounais-Suomen Martat vinkkaa (paikka)

● Ryhmiä
○ Ruskeasuon Martat, Tuomelan Martat

● Julkkiksia
○ Sauli Niinistö, Vesa-Matti Loiri, Sofi Oksanen

● Tapahtumia
○ Viro-viikko Espoon Kaupunginteatterissa
○ Suuri Sisustuskirppis

https://www.facebook.com/martatvinkkaa/
https://www.facebook.com/MyllypuronMartat/
https://www.facebook.com/lounaissuomenmartat/
https://www.facebook.com/lounaissuomenmartat/
https://www.facebook.com/groups/ruskeasuonmartat/
https://www.facebook.com/groups/138180756234983/
https://www.facebook.com/groups/ruskeasuonmartat/
https://www.facebook.com/niinisto
https://www.facebook.com/Vesa-Matti-Loiri-298381623599667/timeline/
https://www.facebook.com/sofioksanen/
https://www.facebook.com/niinisto
https://www.facebook.com/events/1670432999877515/
https://www.facebook.com/events/1670432999877515/
https://www.facebook.com/events/1543161995981379/
https://www.facebook.com/events/1543161995981379/


Twitter

● Julkista keskustelua
● Voit seurata ketä tai mitä tahansa, esim.

○ Suomen UNICEF ry, Suomen Punainen Risti
○ Alexander Stubb, Jyrki Kasvi, Olli Rehn, 
○ Entressen kirjasto, Marttaliitto, Espoon kaupunki
○ Jean Sibelius, EMMA Museum Espoo

● 140 merkin twiittejä, viserryksiä
● #hashtag eli #aihetunniste, esim.

○ #martat, #ruoka, #kierrätys, #käsityöt
○ #yhteiskuntasopimus, #vastuullinenmedia
○ #musiikki, #liikunta, #terveys, #talviloma

https://twitter.com/unicef_fi
https://twitter.com/PunainenRisti
https://twitter.com/unicef_fi
https://twitter.com/alexstubb
https://twitter.com/jyrkikasvi
https://twitter.com/ollirehn
https://twitter.com/alexstubb
https://twitter.com/Entresselibrary
https://twitter.com/Marttaliitto
https://twitter.com/EspooEsbo
https://twitter.com/Entresselibrary
https://twitter.com/JeanJCSibelius
https://twitter.com/emmamuseum
https://twitter.com/JeanJCSibelius


Verkkosivustoja ja some-linkkejä

● Enter ry
● Martat
● Espoo – sosiaalisessa mediassa
● Kirjastot
● Nettimuori
● Eduskunta

http://www.entersenior.fi/
http://www.entersenior.fi/
http://www.martat.fi/
http://www.martat.fi/
http://www.espoo.fi/
http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Ajankohtaista/Espoo_sosiaalisessa_mediassa
http://www.espoo.fi/
http://www.kirjastot.fi/
http://www.kirjastot.fi/
http://nettimuori.net/
http://nettimuori.net/
https://www.eduskunta.fi
https://www.eduskunta.fi


Mahdollisuuksia ja ongelmia

● Mahdollisuuksia
○ Yhdessä tekeminen, keskusteleminen ja jakaminen
○ Toisten kuulumiset, tutustuminen uusiin ihmisiin
○ Kiinnostavien asioiden seuraaminen, osallistuminen
○ Avoimuus 
○ Valtava tarjonta 

● Ongelmia – ja keinoja niiden torjuntaan
○ Tekijänoikeudet – CC-lisenssi
○ Häiriköt, tietomurrot – tietoturva, kirjautuminen
○ Palvelimen sijainti ja luottamukselliset tiedot 
○ Tietotulva, infoähky
○ Jatkuva muutos



Somepalveluita
● Verkostoja: Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+, 
● Mikroblogeja: Twitter 
● Säiliöitä: YouTube, Vimeo, Bambuser, Flickr, Picasa, 

SlideShare, Prezi, AudioBoom, Wikipedia, Wikimedia 
Commons, Jamendo

● Pikaviestimiä: Skype, WhatsApp
● Muita: Dropbox, Todaysmeet, Doodle, Sumpli, 

Etherpad, Foursquare, HeiaHeia, Pinterest, Thinglink, 
RSS-lukuohjelmat

● Ohjeita: Viisautta blogin käyttöön, Viisautta wikin 
tekoon, Good Tweet Vs Bad Tweet

http://www.facebook.com/
http://instagram.com/
http://www.linkedin.com/
https://plus.google.com/
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
http://bambuser.com/
http://www.flickr.com/creativecommons/
http://picasa.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://prezi.com/
https://audioboom.com/
http://fi.wikipedia.org/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.slideshare.net/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.jamendo.com/en/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.skype.com/
https://web.whatsapp.com/
https://www.dropbox.com/
http://todaysmeet.com/
http://doodle.com/
http://www.sumpli.com/
http://muistio.tieke.fi/
https://foursquare.com/
https://www.heiaheia.com/
https://pinterest.com/
https://www.thinglink.com/scene/651763127771201536
http://gizmodo.com/10-google-reader-alternatives-that-will-ease-your-rss-p-5990540
http://gizmodo.com/10-google-reader-alternatives-that-will-ease-your-rss-p-5990540
https://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n
https://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon
https://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon
http://www.slideshare.net/Flightpath/good-tweet-vs-bad-tweet-a-guide-to-being-not-boring-on-twitter
https://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon

