
Tietotunti 7.11. klo 12 ja 17

Aiheena sosiaalisen median sovellukset:
Instagram, Twitter, WhatsApp ja Facebook



Sosiaalinen media
• ”Sosiaalinen media (lyhennetään arkikielessä

some) tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä,
joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on
mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja
sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon
lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu
monelta monelle, eli perinteisille
joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja
vastaanottajan välinen ero puuttuu. Käytännössä
viestintä tapahtuu kuitenkin jonkin keskitetyn
palveluntarjoajan kautta.” (Wikipedia)



Instagram

• ”Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja
sosiaalinen verkosto, joka avattiin lokakuussa
2010. Palvelun avulla käyttäjät voivat jakaa
kuvia ja videoita sekä kommentoida ja tykätä
toistensa jakamasta sisällöstä. Kuvia ja
videoita voi muokata erilaisilla suodattimilla.
Palvelun käyttö mobiililaitteilla edellyttää sovelluksen
latausta, joka on saatavilla iOS-, Android- ja Windows Phone 8
-käyttöjärjestelmille. ” (Wikipedia)



Instagram

- Rekisteröitymisen ikäraja 13 vuotta.
- Enintään 1 minuutin mittaiset videot myös mahdollisia.
- Instagram Stories: 24 tunnin ajan näkyvät kuvat ja videot

Snapchat-sovelluksen tapaan, joiden näkyvyyttä voi rajata.
- Esimerkkinä Mikkelin seutukirjaston Instagram –tili:

https://www.instagram.com/mikkelinkirjasto/
- https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/15/digitreenit-19-

instagram-keskity-kuviin : Yle Oppimisen hyvät Instagram –
käyttöohjeet!



Twitter

• ”Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu,
jonka käyttäjät pystyvät lähettämään ja
lukemaan toistensa päivityksiä internetissä.
Tekstipohjaiset viestit eli tviitit (tai twiitit),
voivat sisältää korkeintaan 280 merkkiä.
Käyttäjien on mahdollista lähettää ja vastaanottaa päivityksiä
Twitter-verkkosivuston kautta, tekstiviesteinä, RSS-syötteenä
tai erilaisten sovellusten kautta. Palvelun käyttö internetissä
on maksutonta. ” (Wikipedia)



Twitter
• ”Twitter on avoin yhteisöpalvelu. Kuka tahansa Twitterin käyttäjä voi

seurata ketä tahansa käyttäjää ilman erillistä hyväksymiskäytäntöä. Kaikki
Twitterissä lähetetyt viestit näkyvät kaikille käyttäjille, jotka vierailevat
lähettäjän profiilissa, seuraavat häntä tai jotka on mainittu viestissä.”
(Wikipedia)

• Aihetunniste eli hashtag merkataan risuaidalla #, esim. #kirjastot
• Toisiin tileihin viitataan @-merkillä, esimerkiksi @mikkelikirjasto
• Muita toimintoja: uudelleentviittaus, tykkääminen, yksityisviestit
• https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/03/15/digitreenit-23-twitter-osallistu-

rohkeasti
• Kirjaston Twitter-tili: https://twitter.com/mikkelikirjasto?lang=fi



WhatsApp

• ”WhatsApp Messenger on vuonna 2009
julkaistu alustariippumaton pikaviestinpalvelu
älypuhelimille. Sillä pystyy tekstin lisäksi
lähettämään kuvia, videoita, animaatioita,
ääniviestejä, soittamaan puheluita ja
videopuheluita, jakamaan omia yhteystietoja
ja jakamaan oman sijainnin netin tai GPS:n
kautta.” (Wikipedia)



WhatsApp

• WhatsAppissa voi keskustella yhden kaverin kanssa tai
perustaa ryhmiä, joissa voi olla enintään 256 henkilöä.

• Ikäraja 16 vuotta
• https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/04/digitreenit-ota-

whatsapp-tehokayttoon
• https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/08/12/nain-lahetat-viestin-

whatsapp-sovelluksella Viestin lähettäminen –video!



Facebook

• ”Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen
yhteisöpalvelu. Sivusto tarjoaa käyttäjille
mahdollisuuden kuvallisen käyttäjäprofiilin luomiseen
sekä yhteydenpitoon ystäviensä kanssa. Facebookissa
on myös mahdollista liittyä erilaisiin yhteisöihin ja
saada tietoa tulevista tapahtumista. Facebookin
liikeidea on myydä mainostajille mahdollisuutta
lähettää palvelun kautta käyttäjille kohdennettua
mainontaa. Facebookin perusti sen nykyinen
toimitusjohtaja Mark Zuckerberg Harvardin yliopiston
kampuksella yhdessä opiskelukavereidensa kanssa.”
(Wikipedia)



Facebook
• Facebookissa ihmiset esiintyvät lähtökohtaisesti oikealla nimellään.

Käyttö alkaa lähettämällä kuva itsestään ja ajan myötä keräämällä
lista kavereista. Kuvaa ei ole pakko lisätä. Jokaisen kaverin täytyy
hyväksyä lähetetty kaveripyyntö, minkä jälkeen molemmat
osapuolet ilmestyvät toistensa listalle.

• Sivusto tarjoaa useita tapoja kertoa kuulumisistaan ja
kokemuksistaan. Jokaisella on oma aikajana, johon kaverit voivat
kirjoittaa viestejä ja jossa voi kertoa omia tapahtumia status- eli
tilapäivityksissä. Facebookin etusivu näyttää uutisvirran, joka toimii
yhteenvetona uusimmista tapahtumista.

• Henkilö voi hallita julkaisemiensa kuvien tai tietojen näkyvyyttä. Eri
osa-alueita voi rajoittaa näkymään vain itselle, läheisille kavereille,
kaikille kavereille tai kaikille.



Facebook
• Testikäyttäjämme Tiina Testaaja https://www.facebook.com/

• https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/04/11/digitreenit-miten-paasen-pois-
facebookista-mita-tililleni-tapahtuu-kun-kuolen : Facebookista pois

• https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/05/digitreenit-nain-facebook-ryhmat-
toimivat-kuinka-niihin-liitytaan-ja-kuka-nakee : Facebook-ryhmät



Kiitos!

Muista:
Yle Digitreenit –materiaalit verkossa
Tietotunnit syksyisin ja keväisin kirjastoissa
Nettiopastus torstaisin pääkirjastolla klo 12-14

Seuraava Tietotunti pääkirjastolla ke 12.12., jolloin on aiheena
Lumme-verkkokirjasto, tervetuloa!


