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Mitä on sosiaalinen media?
● Sosiaalinen media on 

julkista keskustelua,
tiedonrakentelua ja
jakamista verkossa.

● Osaamista jaetaan avoimesti ja sisältöjä 
linkitetään uusiksi kokonaisuuksiksi.

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

http://www.ted.com/
https://www.khanacademy.org/
http://www.ted.com/
https://pixabay.com/fi/yhteisty%C3%B6-yst%C3%A4vyys-k%C3%A4det-k%C3%A4ttely-1301790/


Oletko muokannut Wikipediaa?
● Vapaa tietosanakirja

○ Pyrkimys luoda ja levittää jokaiselle planeettamme 
asukkaalle hänen omalla kielellään mahdollisimman 
laadukas vapaa tietosanakirja. (Jimmy Wales)

● Sisältö jaettu Nimeä - Jaa samoin -lisenssillä
● Muista lähteet! (mistä tieto löytyy?)
● Vastuulliset ylläpitäjät 

○ Suomessa nyt 38 henkilöä
● Esimerkkejä 

○ Uusimaa
○ Laulu-Miehet
○ Vanheneminen

Birthday Cake, I Craig, Glasgow, Scotland, 
CC BY 2.0, lähde: Wikimedia Commons

https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Uudenmaan_maakunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Uudenmaan_maakunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mieskuoro_Laulu-Miehet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mieskuoro_Laulu-Miehet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vanheneminen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vanheneminen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ANurse_in_geriatry.jpg


Facebook
● Kavereita, kuvia, ryhmiä
● Yhteisöjä

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

● Ryhmiä
○ Seniorikahvila, Pokemon Go Seniorit

● Julkkiksia
○ Sauli Niinistö, Vesa-Matti Loiri, Risto Linturi

● Tapahtumia
○ Kaikki pelaa – peliseminaari ikäihmisille 8.11.2016
○ SeniorSurf-päivä 4.10.2016
○ Sydämeeni joulun teen, Vesa-Matti Loiri 11.12.2016

https://www.facebook.com/seniorsurf.suomi/
https://www.facebook.com/seniorsurf.suomi/
https://www.facebook.com/SenioriVamos/
https://www.facebook.com/Seniorinfofi-200093940199229/timeline/
https://www.facebook.com/senioriverkko/
https://www.facebook.com/SenioriVamos/
https://www.facebook.com/groups/seniorikahvila/
https://www.facebook.com/groups/166492060429917/
https://www.facebook.com/groups/seniorikahvila/
https://www.facebook.com/niinisto
https://www.facebook.com/Vesa-Matti-Loiri-298381623599667/
https://www.facebook.com/linturi
https://www.facebook.com/niinisto
https://www.facebook.com/events/1383794841637479/
https://www.facebook.com/events/1383794841637479/
https://www.facebook.com/events/511784579009394/
https://www.facebook.com/events/511784579009394/
https://www.facebook.com/events/1776815965863456/
https://www.facebook.com/events/1776815965863456/
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=30316&picture=cat-with-elderly-hand


Twitter

● Julkista keskustelua
● Voit seurata ketä tai 

mitä tahansa, esim.
○ Aku Eronen (somevaari), nettimuori 
○ Entressen kirjasto, Rakennusvirasto, Ateneum
○ Suomen UNICEF ry, Suomen eduskunta
○ Sauli Niinistö, Barack Obama, Vladimir Putin

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

○ #vanhus, #vanhukset, #ikäihmiset, #seniorit
○ #liikunta, #terveys, #hyvinvointi
○ #käsityöt, #musiikki, #kirjallisuus, #urheilu

https://twitter.com/Somevaari
https://twitter.com/nettimuori
https://twitter.com/Somevaari
https://twitter.com/Entresselibrary
https://twitter.com/Rakennusvirasto
https://twitter.com/AteneumMuseum
https://twitter.com/Entresselibrary
https://twitter.com/unicef_fi
https://twitter.com/SuomenEduskunta
https://twitter.com/unicef_fi
https://twitter.com/niinisto
https://twitter.com/BarackObama
https://twitter.com/PutinRF_Eng
https://twitter.com/niinisto
https://pixabay.com/fi/vanha-mies-vanhusten-senior-922918/


Monenlaisia blogeja

● Enter ry:n Ikinörtti-blogi
● Lähiverkko-projektin blogi
● Digitaalinen kirjasto
● THL:n blogi
● Kemppinen, Jukka Kemppisen blogi
● verkkoihmisen palapeli, Heli Nurmen blogi
● Lehmätkin lentäis, Harto Pöngän blogi
● Opeblogi, Anne Ronkaan blogi

http://ikinortti.blogspot.fi/
http://lahiverkko.fi/blogi/
http://blogs.helsinki.fi/digikirjasto/
http://blogs.helsinki.fi/digikirjasto/
https://blogi.thl.fi/
http://kemppinen.blogspot.fi/
http://kemppinen.blogspot.fi/
http://www.helinurmi.fi/blogi/
http://www.helinurmi.fi/blogi/
https://harto.wordpress.com/
https://harto.wordpress.com/
http://opeblogi.blogspot.fi/
http://opeblogi.blogspot.fi/
http://www.public-domain-image.com/free-images/people/female-women/elderly-woman-was-in-process-of-preparing-a-fresh-fish-on-her-clean-kitchen-counter/attachment/elderly-woman-was-in-process-of-preparing-a-fresh-fish-on-her-clean-kitchen-counter


Instagram

● Kuvienjakopalvelu
○ Maksuton kuvien ja videoiden jakamissovellus, jota 

voi käyttää Apple iOS-, Android- ja Windows Phone 
-laitteissa. Käyttäjät voivat ladata kuvia ja videoita 
palveluun ja jakaa niitä seuraajiensa tai 
valitsemansa ryhmän kanssa. (Instagramin ohje- ja tukikeskus)

● Ohjeita
○ Instagramin perusteet (Sometoimisto Kuulu, 2014)
○ Helpot Instagram-ohjeet (Ifolor)
○ Instagramin käytön perusteet (Viestintä-Piritta, 2014)
○ Instagramin ihmeellinen maailma (Someco, 2013)
○ Kymmenen vinkkiä parempiin Instagram-kuviin 

(Veera Bianca, 2013)

https://fi-fi.facebook.com/help/instagram/424737657584573
http://www.kuulu.fi/blogi/instagram-perusteet/
http://www.kuulu.fi/blogi/instagram-perusteet/
http://www.ifolor.fi/inspire_helpot_instagram_ohjeet
http://www.ifolor.fi/inspire_helpot_instagram_ohjeet
http://www.slideshare.net/Piritta/instagram-opas-2014
http://www.slideshare.net/Piritta/instagram-opas-2014
http://someco.fi/blogi/instagramin-ihmeellinen-maailma/
http://someco.fi/blogi/instagramin-ihmeellinen-maailma/
http://www.rantapallo.fi/veerabianca/2015/02/05/kymmenen-vinkkia-parempiin-instagram-kuviin/


Mahdollisuuksia ja ongelmia

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

● Ongelmia
○ Valesivustot, artikkeli (Yle syyskuu 2016)
○ Tekijänoikeus, tietosuoja
○ Palvelimen sijainti ja käyttöehdot 
○ Häiriköt, tietomurrot
○ Tietotulva, infoähky, jatkuva muutos

http://lahiverkko.fi/netikas/
http://lahiverkko.fi/netikas/
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/16/valheenpaljastaja-varoituslista-valemedioista-ala-luota-naihin-sivustoihin
https://pixabay.com/fi/riippuvainen-dementia-nainen-vanha-100343/


Somepalveluita
● Verkostoja: Google+, Facebook, LinkedIn, 

Instagram, SecondLife, Foursquare, HeiaHeia
● Mikroblogeja: Twitter (ohje), Edmodo 
● Säiliöitä: YouTube, EduTube, Vimeo, Bambuser, Flickr, Picasa, 

SlideShare, Prezi, AudioBoo, Wikipedia, Wikimedia, Jamendo, Pixabay 
● Yhteiskirjoitusalustoja: Googlen dokumentit, Tieken 

Etherpad-muistio, Purot.net, Wikispaces
● Pikaviestimiä: Skype, WhatsApp 
● Linkkienjakopalveluita: Diigo, Del.icio.us, Scoop.it, Pinterest
● Muita: Dropbox, Todaysmeet, Bitly, Doodle, RSS-lukuohjelmat, 

Periscope
● Ohjeita: Viisautta blogin käyttöön, Viisautta wikin tekoon, Kouluttajan 

työkalupakki, Wikit opetuksessa

https://plus.google.com/
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
http://instagram.com/
http://secondlife.com/
https://foursquare.com/
https://www.heiaheia.com/
http://instagram.com/
http://twitter.com/
http://www.slideshare.net/Flightpath/good-tweet-vs-bad-tweet-a-guide-to-being-not-boring-on-twitter
https://www.edmodo.com/
http://www.youtube.com/
http://edutube.org/
https://vimeo.com/
http://bambuser.com/
http://www.flickr.com/creativecommons/
http://picasa.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://prezi.com/
http://audioboo.fm/
http://fi.wikipedia.org/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.jamendo.com/en/
https://pixabay.com/
http://www.slideshare.net/
http://drive.google.com/
http://muistio.tieke.fi/
http://purot.net/
https://www.wikispaces.com/
http://muistio.tieke.fi/
http://www.skype.com/
http://fi.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
http://www.diigo.com/
https://delicious.com/
http://www.scoop.it/
https://pinterest.com/
https://www.dropbox.com/
http://todaysmeet.com/
https://bitly.com/
http://doodle.com/
http://gizmodo.com/10-google-reader-alternatives-that-will-ease-your-rss-p-5990540
https://www.periscope.tv/
https://www.periscope.tv/
http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n
http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon
https://drive.google.com/folderview?ddrp=1&id=0B1DrjGC54m7ROVkzc2xuM3REY2s#
https://drive.google.com/folderview?ddrp=1&id=0B1DrjGC54m7ROVkzc2xuM3REY2s#
http://paok.wikispaces.com/
https://drive.google.com/folderview?ddrp=1&id=0B1DrjGC54m7ROVkzc2xuM3REY2s#

