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1. Sisällöt

• Mitä on sosiaalinen media?
• Verkkoviestintä

– yleistä wikistä, yliopiston wikipalvelu
– blogit

• Sosiaaliset kirjanmerkit
– delicious -palvelu



2. Mitä on sosiaalinen media?
• Sosiaalisella medialla tarkoitetaan tietoverkossa 

yhteisöllisesti tuotettavaa ja jaettavaa mediasisältöä. 
Näissä käyttäjät voivat jakaa keskenään esimerkiksi 
mielipiteitä, kokemuksia ja näkökulmia. 

• Sosiaalisen median 
– välineet tukevat vuorovaikutteista toimintaa
– välineiden käyttäjät toimivat sisällön tuottajina – mitä enemmän 

käyttäjiä, sen parempi lopputulos
– välineet tukevat yhteisöllisen palautteen antamista 
– välineet edesauttavat resurssien jakamista ja työskentelyn 

avoimuutta 
– välineiden käytössä painottuu profiilien luominen
(Boyd 2003; Bryant 2006; Sinclair 2007; Alexander 2006)



3. Wiki

• Ns. verkon yli käytettäviä yhteiskirjoittamisen 
välineitä/ sisällönhallintajärjestelmiä
– useita muokkaajia, sisällön tuottajia
– yleensä yksinkertainen/ helppokäyttöinen tekstieditori
– luottamus toisiin sisällön tuottajiin, sopimus 

toimintatavoista
– ilmaisia wikipalveluita:

• Wikispaces

– Wikipedia, vapaa tietosanakirja
– Wikikirjasto (wikibooks)



3. Wiki
• Yliopiston oma wikipalvelu

– https://spaces.joensuu.fi
– kirjautuminen Joyad-tunnuksilla
– jokaisella oma space, oma wikialue – mahdollistaa 

monenlaisen käytön ja käyttäjähallinnan
• mahdollista saada myös työryhmille omia wikialueita

– osa yliopiston wikipalvelussa olevista wikialueista on 
määritelty avoimiksi ja ne näkyvät kaikille

• esim. TOTY –sivusto (RSS-syötteinä tietyistä 
verkkojulkaisuista uusimmat artikkelit)

– wikin käyttöohjeita: 
http://wiki.helsinki.fi/display/support/Pikaopas



3. Wiki

• Näin otat yliopiston wikipalvelun käyttöön:
– kirjaudu sisään Joyad -tunnuksilla: 

https://spaces.joensuu.fi
– Dashboard = etusivu

• Sisältää kaikki ne alueet, joissa lukuoikeudet tai 
muokkausoikeudet

• “All”, julkiset/ avoimet wikialueet
• “My”, henkilökohtainen wikialue



3. Wiki

– ”luo” oma wikialue

– muokkaa käyttäjätietoja/profiilia klikkaamalla 
omaa nimeä

• lisää kuva
• lisää infoteksti
• (nämä näkyvät wikin julkisessa 

käyttäjälistauksessa)



3. Wiki

– Hallintatyökalut/ ylläpito
• Browse space -> Space Administration

– käyttäjäoikeudet
– teemat
– tagit/ labels/ avainsanat

– Wikisivujen luominen
• uusi sivu -> Add Page

– alasivut -> Add Child Page
– kaikille sivuille annetaan nimi
– muista tallentaa!
– sivuille voidaan lisätä kommentteja: Add Comment



3. Wiki

• Linkitykset wikisivuilla
– sisäiset linkit

• linkitys toiselle wikisivulle
– ulkoiset linkit

• linkitys esim. muulle verkkosivulle

• Liitteet wikisivuilla
– jokaiselle sivulle voidaan ladata liitteitä
– Attachment -välilehti



3. Wiki

• Kuvat wikisivuilla
– kuvat liitteinä: lataa ensin kuva liitetiedostoksi, 

lisää kuva
– paina 

-> browse, ja valitse kuva koneelta
• Avainsanat, labels

– jokaiselle sivulle voi määritellä avainsanoja, 
helpottavat sivujen etsimistä



3. Wiki

• Kaikki tekemäsi wikisivut näkyvät koontina 
joko:
– kirjautumisen jälkeen ”My” välilehdeltä, 

oikeasta reunasta (muokkaustilan mukaisesti 
jaoteltuna)

– oma ”wikikotisivu” -> browse space ->
pages –välilehti (täällä näkymää voi jaotella 

kolmella tavalla)



4. Blogit

• Blogit ovat blogi-palveluihin tehtyjä, 
(päiväkirjamaista) Internet-sivustoja, joissa 
on mahdollista julkaista tekstiä, kuvaa, 
ääntä ja videomateriaalia. 
– jäsennys päivitysten mukaan
– mahdollistaa kommentoinnin
– julkisuuden/ yksityisyyden hallinta
– käyttäjäoikeuksien hallinnalla myös 

ryhmätoimintomahdollisuus



4. Blogit

• Blogipalveluita:
– mm. Vuodatus, Blogger, LiveJournal

• Esimerkkejä blogeista:
– Jere Majavan ”Opetus, oppiminen ja 

opetusteknologia” –blogi
– Blogilista (suomalaisten blogien hakemisto)
– Anne Rongaksen Opeblogi



4. Blogit

• blogien opetuskäyttö
– helppokäyttöinen yhteiskirjoittamisen väline
– verkkolevytila
– kommenttimahdollisuuden kautta 

vuorovaikutteisuuden lisääminen



5. Sosiaaliset kirjanmerkit
– Sosiaaliset kirjanmerkit (social bookmarking) tarjoavat 

mahdollisuuden taltioida linkkilistoja verkon yli 
käytettäviin palveluihin sekä kategorisoida, jakaa ja 
määrittää metatiedot (tagit) näille linkeille. 

• linkkejä voidaan kategorisoida
• käyttöoikeuksia jakamalla voidaan luoda esim. 

tutkimusryhmän yhteisiä kirjanmerkkiyhteisöjä/-tietokantoja

– hyöty: 
• esim. koko tutkimusryhmää hyödyttävät verkkolinkit ovat 

helposti seurattavissa samasta paikasta
• yhteisen (käyttö)muistin rakentuminen



5. Sosiaaliset kirjanmerkit

• esim. Delicious –palvelu
– http://delicious.com/
– TOTY:n sosiaaliset kirjanmerkit: 

http://delicious.com/toty08
– Ethenet –hankkeen sosiaaliset kirjanmerkit:

• http://delicious.com/etheneJOY
– kt: etheneJOY
– ss: ohjaus1 


