
 

SOSIAALINEN MEDIA 
yhdessä haltuun - syksy 2014

Uudet viikkotehtävät löydät naamakuvamme alta! Kuvassa on naiskeskuslaisen toiminaisia,  yksi tosin Georgiassa 
asuva. Johon ilman ihanaa nettimaailmaa emme millään voisi olla viikottaisessa, lähes päivittäisessä yhteydessä.  



Hei! 
"
Me naiskeskusaktiivit uskomme yhdessä tekemiseen ja  
myös vahvasti sosiaaliseen mediaan. Uskomme netin  
suomiin mahdollisuuksiin olla yhteydessä toisten 
ihmisten kanssa, saada netin avulla tietoa, jota ei 
herkästi muuten löytäisikään ja haluamme osallistua 
nettimaailmaan. Ja haluamme osallistua täysillä! 
"
Välineitä ja mahdollisuuksia on paljon. Niin paljon, 
että välillä tuntuu, ettei nettiä millään voi hallita. Eikä 
sitä kokonaan voikaan, eikä tarvitsekaan. Uutta 
kehitetään koko ajan. Ajattelen kuitenkin, että meidän 
olisi hyvä tietää, mitä mahdollisuuksia on olemassa, jos 
ja kun haluamme niitä käyttää. Tieto rakentaa 
aivoihimme samalla tarttumapinnan, jotta meidän on 
helpompi omaksua uusia, vielä nyt kehitteillä olevia 
asioita. Kaikki tuleva pohjaa nyt olemassaolevalle. 

"
Emme me halua emmekä tarvitse kaikkia saatavilla 
olevia sosiaalisen median suomia mahdollisuuksia. 
Mielestäni kuitenkin jokaisen ihmisen tulisi tietää, mitä 
on olemassa, jotta itse voi päättää, mitä itse haluaa 
käyttää. 
"
Tänä syksynä teemme täällä Naiskeskuksen FB-sivuilla 
kokeilun, jolla koitamme vallata alueita 
nettimaailmasta. Tähän valloitukseen voivat osallistua, 
joita nämä asiat kiinnostavat. 
"
Olen laatinut raamit käsiteltäville asioille, mutta aina 
on mahdollisuus poiketa suunnitellusta, jos tarvetta 
ilmenee.Suunnitelmassa asioita on paljon, mutta uskon 
että tehtävien kautta ymmärrys lisääntyy. Tehtävät 
eivät ole mitään kauhean vaikeita. ”Jos ihminen osaa, 
niin minäkin”, sanoi rakas Sievä-tätini. Sillä mennään! 

Ajatuksena tässä FB-sivun toiminnassa on, että laitan jokaiselle viikolle (viikot 38 - 44) kaksi tehtävää, jotka voi sitten tehdä 
silloin kun haluaa. Tai jos ei halua, ei tarvitse tehdä. Kuitenkin ehkä on hyvä nähdä tehtävät ja miettiä omaa netinkäyttöään 
ja sitä, onko tämä minua kiinnostava ja osaanko tai pitäisikös minun osata tehdä tämä. Koska tämä nettitietämys koostuu 
palasista toivon, että kaikki osallistujat tuovat oman panoksensa, tietonsa ja luovuutensa yhteiseen nettipottiin. 
"
Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita - vaikka ihan vähänkin - ovat  kovasti tervetulleita mukaan mukavaan oppimis- ja 
viihtymisjoukkoomme!  ter. Raija



SYKSYN OHJELMA, JOTA LUOVASTI TOTEUTAMME 
"
syyskuu  
vko 38 Monilulukutaito ja some. Yhteisöllisyys. Oman nettikäytön tarkastelu  
vko 39 Tiedonhaku netistä: lehdet, yle, wikipedia  
vko 40 Pankki ja viranomaisasiointi, pankkitunnuksilla tunnistautuminen  
"
lokakuu  
vko 41 Viihdettä ja asiaa: tv, radio, youtube, vimeo  
vko 42 Yhteisöpalvelimet: Facebook,Twitter, Ingstram, Pinterest  
vko 43 Kotisivut ja blogit, mihin käytetään, tutustuminen, erilaisiin sivustoihin.  
vko 44 Weebly-pohjalla rakennetaan omat sivut tai blogi - oman aiheen etsiminen  
"
marraskuu  
vko45 Sivuston suunnittelu- nimi, pohjien kokeilu  
vko 46 Erilaisia sivuja, sivujen rakentaminen: tekstit sivuille  
vko 47 Kuvat ja esitykset sivuille, dokumenttien ja yotube-videoiden linkitys, youtube-videoiden tekstitys  
vko 48 Yhteenveto opitusta  


