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

tiedonrakentelua ja jakamista verkossa.
● Toimintakulttuuri muuttuu, osaamista jaetaan 

avoimesti ja erilaisia sisältöjä linkitetään 
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
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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?)
● Vastuulliset ylläpitäjät (nyt 41 henkilöä)
● Esimerkkejä 

○ Helsinki 
○ Pukinmäki
○ Kirjasto

https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsinki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsinki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pukinm%C3%A4ki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pukinm%C3%A4ki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirjasto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirjasto


Monenlaisia blogeja

● Enter ry:n Ikinörtti-blogi
● Lähiverkko-projektin blogi
● Digitaalinen kirjasto
● THL:n blogi
● Kemppinen, Jukka Kemppisen blogi
● verkkoihmisen palapeli, Heli Nurmen blogi
● Opeblogi, Anne Ronkaan blogi
● Sun äitis - suosittelee, Irmeli Pietilän blogi
● Kulttuuri- ja ict-poimintoja, Eija Kallialan blogi

http://ikinortti.blogspot.fi/
http://lahiverkko.fi/blogi/
http://blogs.helsinki.fi/digikirjasto/
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Facebook
● Verkkoyhteisö, jossa kavereita, kuvia, 

ryhmiä
● Yhteisöjä

○ SeniorSurf Suomi, Seniori Vamos, Seniorinfo.fi, 
Senioriverkko

● Ryhmiä
○ Seniorikahvila, Ikäihmisten kulttuurikummi Oulussa

● Julkkiksia
○ Sauli Niinistö, Vesa-Matti Loiri, Markus Leikola

● Tapahtumia
○ Kriisipuuroa – kuinka selviytyä konfliktiuutisoinnista
○ Vesa-Matti Loiri: Sydämeeni joulun teen,10.12.2015 

https://www.facebook.com/seniorsurf.suomi?fref=ts
https://www.facebook.com/SenioriVamos?fref=ts
https://www.facebook.com/Seniorinfofi-200093940199229/timeline/
https://www.facebook.com/senioriverkko?fref=ts
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https://www.facebook.com/MarkusLeikolaWorks
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Twitter

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

○ Suomen UNICEF ry, Suomen Punainen Risti
○ Alexander Stubb, Jyrki Kasvi, Olli Rehn, 
○ Entressen kirjasto, Kirjan vuosi 2015
○ Jean Sibelius, Jean Sibelius 150

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

○ #ikäihmiset, #vanhukset, #seniorit
○ #turvapaikanhakijat, #pakolaiset
○ #käsityöt, #musiikki, #liikunta, #terveys

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/Kirjanvuosi
https://twitter.com/Entresselibrary
https://twitter.com/JeanJCSibelius
https://twitter.com/sibelius150
https://twitter.com/JeanJCSibelius


Verkkosivustoja ja some-linkkejä

● Enter ry
● Vanhustyön keskusliitto
● Kirjastot
● Nettimuori
● Aijjoos-hanke Kauhavalla
● Eduskunta

http://www.entersenior.fi/
http://www.entersenior.fi/
http://www.vtkl.fi/
http://www.vtkl.fi/
http://www.kirjastot.fi/
http://www.kirjastot.fi/
http://nettimuori.net/
http://nettimuori.net/
http://www.aijjoos.fi/
http://www.aijjoos.fi/
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
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