Ymmärrätkö

somea?

SOSIAALISEN MEDIAN PIENI TIETOPAKETTI

Mikä ihmeen sosiaalinen media?
Sosiaalinen media on väline vuorovaikutukseen verkossa. Se on luonut edellytyksiä aivan
uusille yhteistyömuodoille. Ideoita testataan ja kehitellään yhdessä, ja monet uudet ilmiöt
nousevat esille somessa. Siellä kohtaat mielenkiintoisia ihmisiä ja voit antautua keskustelulle välittämättä keskustelukumppaneiden iästä, taustasta tai ammatista.

Oppia ikä kaikki
Kuten uuden kielen tai matematiikan opettelu, käsitteistön ja toimintatapojen opettelu
vie aikaa. Tukeudu opettelussa tietävämpiin kavereihin ja oppaisiin, ja valikoi verkosta
itsellesi mieluisimmat palvelut.

Nettimuorin vinkit

Nettimuori Marjatta Laineella on runsaasti kokemusta sosiaaliseen
mediaan opastamisesta. Marjatta muistuttaa, että somepalveluja voi
käyttää paitsi tietokoneen selaimella myös älypuhelimella ja taulutietokoneella.

Facebook

Youtube

Facebookissa yksityisellä käyttäjällä on profiilisivu,
jonne päivitetään asioita, joita halutaan jakaa kavereille tai julkisesti. Myös kuvien ja videoiden jakaminen on suosittua. Yhteydenpito edellyttää kaveripyynnön saamista tai lähettämistä ja toisen osapuolen
hyväksyntää pyynnölle.

Youtube on videoita mitä erilaisemmista aiheista.

Facebookissa on käytössä aikajana, jota tutkimalla
voi seurata käyttäjän viestintää jopa vuosien ajalta.
Päivityksiä voi kommentoida ja tykätä peukuttamalla.
Yhteydenpito tapahtuu ensisijaisesti tuttujen kesken,
mutta yksityisyysasetuksista riippuen myös kaverien
kaverien kesken. Päivitykset voi aina jakaa myös vain
osalle kavereista, ja estää omien viestien näkyminen
muille kuin omille kavereille.
Käyttäjät voivat tekstien, videoiden ja kuvien jakamisen lisäksi tiedottaa tapahtumista ja hoitaa kätevästi
ilmoittautumiset Facebookin kautta.
Facebook tarjoaa reaaliaikaisen chat-keskustelumahdollisuuden kahdelle tai useammalle keskustelijalle.

Kuka tahansa voi jakaa itse tekemiään videoita tai
kuvaesityksiä maksutta YouTube-palvelussa. Tarvitset
vain tunnuksen palveluun sekä toimivan nettiyhteyden. Tunnukseksi käy maksuton Gmail-tunnus. Videon
voi ladata kaikkien nähtäville tai vain niille, jotka tietävät videon osoitteen tai video voi olla yksityinen.
Videolle voi kuvata ja Youtubeen ladata retkiä, harrastustoimintaa, erilaisia tapahtumia ja vaikka haastatteluja. Muista kysyä kuvaus- ja julkaisulupa, mieluiten kirjallisena.

Pinterest,

Instagram

Kuvanjakopalveluiden perusajatus on kerätä yhteen
paikkaan, erilaisille ilmoitustauluille, käyttäjää inspiroivia kuvia verkosta ilman kuvien lataamista omalle
tietokoneelle kovalevyä kuormittamaan. Palveluissa
voi selata myös muiden käyttäjien tauluja ja etsiä
kuvia lukuisten teemojen perusteella.

Yrityksillä ja yhdistyksillä voi olla Facebookissa oma
sivu. Näillä sivuilla ei Facebookissa ole kavereita, vaan
tykkääjiä.
Facebookissa perustettavissa
ryhmissä samasta asiasta kiinnostuneet, toisilleen vieraat
käyttäjät pääsevät vaihtamaanmielipiteitään. Käyttäjät näkevät päivitykset ryhmän sivulle mennessään tai
omilla sivuillaan. Ryhmä voi
olla avoin, edellyttää kutsua
jäseneksi tai olla kokonaan
suljettu.

JOKAINEN TARVITSEE SÄHKÖPOSTIOSOITTEEN
Käyttääksesi verkon palveluja tarvitset oman sähköpostiosoitteen. Maksuttomia sähköpostipalveluita
löydät seuraavista osoitteista mail.google.com,
luukku.com ja suomi24.fi.
Palvelut neuvovat itse rekisteröitymisessä.

SISÄLTÖÄ VERKOSSA
Sosiaalisen median palveluissa käyttäjät tuottavat
itse sisältöä, esimerkiksi
tekstejä, keskusteluita tai
videoita. Palvelu sisältää
tallennustilan näille sisällöille. Esimerkiksi Facebookissa kaikki tekstit ja kuvat
sijaitsevat Facebookin
palvelimella.

Skype ja muut nettipuhelinohjelmat

Twitter

Nettipuheluohjelmissa käyttäjät kootaan kaverilistalle. Listasta näkee, onko toisella käyttäjällä ohjelma avoinna. Klikkaamalla hiirellä käyttäjän nimeä aukeaa
yhteydenottoruutu, josta voi valita, ottaako yhteyttä kirjoittamalla, puhumalla
vai videopuheluna, jolloin myös kuva näkyy vastaanottajalle. Videopuhelu edellyttää, että tietokoneella on käytössä webkamera sisäänrakennettuna tai erillisenä webkamerana.

Twitter on mikroblogipalvelu,
jossa viestien pituus on enintään
140 merkkiä. Viestintä on nopeaa ja julkista. Kuka tahansa voi
alkaa seurata kenen tahansa
viestejä eli tweettejä. Kuvien jakaminen onnistuu myös.

Vastaanottaja valitsee itse, ottaako hän puhelun vastaan.
Nettipuheluohjelma on kätevä, pääosin maksuton yhteydenpitomahdollisuus,
kun tärkeät ihmiset ovat kaukana. Moni käyttää Skype-yhteyttä turvana nähdäkseen, että iäkkäällä omaisella tai tuttavalla on kaikki hyvin.
Skypellä on mahdollista keskustella myös ryhmänä. Jos pelkkä ääni riittää, voi
käyttää Skypen maksutonta versiota. Jos haluaa myös videokuvan mukaan, tulee
jollakulla keskusteluun osallistuvalla olla Skypen maksullinen Premium-versio.
Tällöin maksullisen version omaava kutsuu muut osallistujat keskusteluun.
Skypellä voi myös jakaa oman työpöytänsä (eli tietokoneen näytön näkymän)
kaverien kanssa. Näin voi esimerkiksi katsella yhdessä valokuvia tai netinkäyttöön liittyviä asioita. Kuvien, videoiden ja muiden tiedostojen jakaminen tuttaville onnistuu Skypen avulla.

Aihealueet voi halutessaan merkitä # - eli hashtag-merkinnällä,
jolloin aiheesta kiinnostuneet
löytävät tweetit helpommin.
Viestit voi kohdentaa tietylle
henkilölle lisäämällä @-merkin nimen/nimimerkin eteen. Nämäkin
viestit ovat julkisia. Yksityisviesteissä nimen eteen merkitään
DM (joissain Twitter-sovelluksissa
pelkkä D).

TURVAA TIETOSI
Luo vahva salasana, ja pidä se varmassa tallessa. Käytä vähintään kahdeksaa merkkiä, joissa on isoja ja pieniä
kirjaimia, numeroita sekä näppäimistön muita merkkejä.
Älä jaa henkilötietoja tuntemattomille, äläkä muutenkaan liikaa tietoa itsestäsi. Useimmissa palveluissa on
mahdollista muokata omia yksityisyysasetuksiaan eli tietoa, mikä näkyy kellekin.
Varo huijareita. Viranomaiset tai muut viralliset tahot eivät koskaan kysele sähköpostilla sinua koskevia henkilötietoja tai pankkitunnuksia.
Tekninen tietoturva sisältää käyttöjärjestelmän päivityksen, ajan tasalla olevan antivirusohjelman käytön sekä
palomuurin.Tee ohjelman ehdottamat päivitykset. Useissa ohjelmissa voi päivitykset asettaa automaattisiksi.
Lataa ohjelmia vain tunnetuilta lataussivustoilta välttyäksesi haittaohjelmilta.
Varmuuskopioi tiedostot ja ohjelmat esimerkiksi ulkoiselle kiintolevylle.
Muista että se, minkä nettiin laitat, myös pysyy siellä.
Lähde: Nettimuori Marjatta Laine, Netti ohoi! –hanke

Somesanasto
Blogger

Googlen omistama blogipalvelu. Osoite on www. blogger.com.
Blogien osoitteet ovat muotoa bloginnimi.blogspot.com.

Blogi

Verkkosivusto, jolle sivun ylläpitäjä kirjoittaa henkilökohtaisesta näkökulmasta tiiviitä
tekstejä ja artikkeleita päiväkirjanomaisesti. Tekstit ovat sivulla aikajärjestyksessä.

Chat

Pikaviestin, jonka avulla voi kirjoitella ja keskustella muiden samoihin verkkopalveluihin
samanaikaisesti kirjautuneiden kavereiden kanssa.

Facebook

Verkkoyhteisöpalvelu, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden yhteydenpitoon ja
asioiden jakamiseen muiden käyttäjien kanssa. Osoite on www.facebook.com.

Flickr

Kuvien jakopalvelu, jolla voi jakaa omia kuvia sekä katsella ja kommentoida muiden kuvia.
Osoite on www.flickr.com.

Gmail

Googlen sähköpostiohjelma.

Google

Yhtiö, joka tarjoaa erilaisia internetpalveluita. Tunnetuin hakukonepavelu.

Instagram

Kuvanjakopalvelu, joka toimii taulutietokoneissa ja älypuhelimissa, joista erikseen
ladattavalla ohjelmalla kuvat voi jakaa Facebookissa ja Twitterissä.

Jakamistoiminto

Toiminto, jonka avulla verkkosivuilta voi helposti jakaa tietoa sosiaalisen median
kanaville.

Kansalaisyhteiskunta.fi Neuvontaa julkisten palvelujen käyttäjille.
Mobiilisovellus

Verkko-ohjelma, joka sopii käytettäväksi matkapuhelimessa ja muissa mobiililaitteissa.

Pinterest

Pinterest on ilmoitustaulutyyppinen sosiaalinen linkkien ja kuvien jakopalvelu,
jossa kuvakokoelmat jaetaan eri aihealueisiin.

Podcast

Äänitiedosto verkossa. Podcasteja voi tilata syötteinä ja kuunnella tietokoneen lisäksi
mm. MP3-soittimilla ja älypuhelimilla.

RSS-syöte

Verkkosyöte, jonka avulla esimerkiksi blogien, uutisten ja podcastien uusimmat julkaisut
voi tilata itselleen joko syötteenlukijaan tai sähköpostiin.

Spotify

Ruotsalainen musiikintoistopalvelu, jossa käyttäjät voivat kuunnella lähes mitä tahansa
musiikkia suoraan verkosta. Osoite on www.spotify.com.

Skype

Nettipuhelinohjelma. Skypen käyttäjät voivat maksutta soittaa toisilleen video- tai
äänipuheluita Internetissä.

Suomi.fi

Kansalaisille tarkoitettujen julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite.

Tabletti eli
taulutietokone

Kannettavan tietokoneen ja älypuhelimen välimuoto, jolla voi esimerkiksi lukea kirjoja
tai lehtiä, kirjoittaa ja surffata netissä.

Twitter

Mikroblogipalvelu, jossa käyttäjät pystyvät lukemaan ja lähettämään päivityksiä.
Tviittien avulla voi käydä keskustelua toisten käyttäjien kanssa, ja niiden avulla voi jakaa
myös linkkejä ja kuvia. Osoite on www.twitter.com.

Wikipedia

Internetissä julkaistava vapaan tiedon tietosanakirja, jota kuka tahansa voi päivittää.
Osoiteon www.wikipedia.com.

Wordpress

Ilmainen julkaisualusta, jota voi käyttää blogina tai verkkosivuna.
Suomenkielisen version osoite on fi.wordpress.org.

YouTube

Videopalvelu, jossa voi katsella muiden lataamia videoita, arvostella niitä sekä ladata
omia videoita. Toimii myös maailman toiseksi suurimpana hakukoneena.
Osoite on www.youtube.com.
Lähteet: kansalaisyhteiskunta.fi, edu.fi, fi.wikipedia.org
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Opaslehtinen toteutettiin osana Netti ohoi! Maaseudun ikääntyvät sosiaalisen median
käyttäjiksi -projektia. Projektin toteutti Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry.
Rahoittajana toimi Raha-automaattiyhdistys ja yhteistyökumppanina Eläkeliitto.
Netti ohoi! -projektissa koulutettiin Verkkoluotseja, jotka toimivat vertaistukiohjaajina
maaseudun senioreille sosiaaliseen mediaan tutustumisessa. Lisäksi ikääntyville järjestettiin koulutuksia yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa.

