
Teksti: Minna Pesonen, OK-opintokeskus 

Tässä tiedostossa esitellään joitakin 

mahdollisuuksia ja sovelluksia, jotka sopivat 

yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja ryhmän 

vaikuttamisen tueksi. Huomaathan, että 

esimerkit käsittävät hyvin suppean 

sovellusluettelon kaikista mahdollisista tarjolla 

olevista vaihtoehdoista.  Esimerkeiksi on 

poimittu sellaisia sovelluksia, jotka ovat 

todistetusti (linkit esimerkkeihin) toimineet 

ja joita olemme tässä hankkeessa 

onnistuneesti itse käyttäneet. Tämän sivuston tuottajille ei ole taloudellista tai teknistä 

yhteistyötä esille otettavien sovellusten kehittäjien/markkinoijien kanssa, emmekä takaa 

että sovellukset toimivat moitteetta mikäli otatte ne käyttöön. Suurin osa sovelluksista 

vaatii sisään kirjautumisen ja sovelluksissa tulee toimia niiden omien käyttöehtojen- ja 

sääntöjen mukaan.  

Vastuunjako ja tehtävien delegointi motivoivat ryhmän jäseniä. Mahdollisuus antaa oma 

panos ja osaaminen yhteisen asian ajamisessa kannattaa hyödyntää. Verkkoryhmä 

tarvitsee tavoitteelliseen toimintaan tietyt raamit (aika, vastuunjako, yhteinen tavoite), 

kuten kasvokkain tapaava ryhmäkin. Usein toimivinta on tavata kasvokkain ja jatkaa 

yhteisen asian työstämistä verkossa. Mikäli ryhmä päättää toimia verkkosovelluksia 

hyödyntäen, ryhmän keskustelu perustuu pelkästään tekstipohjaiseen viestintään, 

yhteisen ymmärryksen löytämiseen keskustelun kautta tulee varata aikaa.   

 

Suurimman käyttäjämäärän omaava Facebook tarjoaa yhteisösivullaan mahdollisuuden 

nostaa esille itselle ja ryhmälle tärkeitä asioita. Viesti Facebookissa leviää nopeasti ja voi 

saavuttaa joskus yllättävänsuuren yleisön  nopeasti. Yksi hyvä esimerkki on Facebookiin 

luotu avoin sivu 875 g, jossa keskosvauvan isä kertoi perheensä tilanteesta avoimesti. Tieto 

levisi Facebookissa todella nopeasti, sivu sai yli satatuhatta seuraajaa. Tämä suosio johti 

Huomaathan, että eri 

sovelluksia kehitetään ja 

päivitetään jatkuvasti, niiden 

ominaisuudet voivat muuttua 

joskus nopeastikin! 

http://www.facebook.com/
https://fi-fi.facebook.com/875grammaa


sponsoreiden kiinnostumiseen tukea keskosvauvojen hoitoa sekä laajemminkin 

hyväntekeväisyyskampanjaan terveydenhuollon puolella.   

Yhteisösivu voi olla myös ns. puolijulkinen, jolloin siellä voivat toimia tietyt henkilöt 

lähettäen viestejä, kuvia, videoita, tapahtumailmoituksia toisilleen.  Tiedot ja viestit 

näkyvät kaikille, mutta vain tietty ryhmä voi niitä muokata. Oleellista on, että toimijoilla 

on luotuna Facebook-tunnus, jolla he pääsevät yhteisön sivulle. Yhteisösivun ylläpitäjän 

oikeuksia voi jakaa usealle ihmiselle, jolloin toiminta on aidosti yhteisöllistä ja jaettua. 

Facebookissa voi myös luoda erilaisia julkisia/puolijulkisia tai suljettuja ryhmiä, joissa 

viestintä ja vuorovaikutus onnistuu. 

 

 

Google+- palvelu ei yllä käyttäjämäärältään Facebookin tasolle, mutta tarjoaa laajan 

työkalupaketin verkkovuorovaikutuksesta ja yhteisöllisestä tiedonjakamisesta ja 

rakentelusta kiinnostuneille. Google tarjoaa muun muassa sähköpostipalvelun (gmail), 

blogipalvelun (Blogger), kääntäjän, hakupalvelun, kalenterin, dokumenttien muokkaus- ja 

tallennuspalvelun (Drive) sekä mahdollisuuden verkkokokouksen järjestämiseen 

(hangout). Tutustu tarkemmin palveluihin Googlen sivuilla. 

Seuraavaksi esitellään vaikuttamisen, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen työskentelyn 

kannalta keskeisiä ja hyviksi todettuja Googlen työkaluja.  

Google+- palvelussa on mahdollisuus luoda julkinen tai suljettu yhteisö, jossa voi jakaa 

viestejä, kuvia, videoita jne. Yhteisö- toiminnon ominaisuuksissa on paljon yhtäläisyyksiä 

Facebookin yhteisösivun kanssa. Voit jakaa yhteisön perusnäkymässä ajatuksia, kuvia, 

videoita ja muuta materiaalia sekä kommentoida muiden kirjoittamia tekstejä. Yhteisössä 

voidaan luoda keskustelualueita eri teemoille ja jakaa yhteisön ylläpitovastuuta usealle 

henkilölle.  Periaatteessa yhteisön perustaminen ja siihen liittyminen vaativat osallistujalta 

ja ns. peruskäyttäjältä gmail-sähköpostiosoitteen (voi olla joitakin poikkeuksia 

organisaatiotasolla) ja Google-tilin.  

Google+- palvelun Hangout- ominaisuus mahdollistaa verkkokokouksen yhdeksän 

henkilön välillä. Hangoutissa voit keskustella kasvotusten, kirjoittaa chat-viestejä, 

muokata yhdessä tekstidokumenttia ja katsoa vaikka videota. Hangoutteja on suljettuja 

(osallistuja pääsee mukaan kutsun saatuaan) sekä avoimia, joihin kuka tahansa voi liittyä. 

Hangoutit voidaan myös tallentaa. Googlen hangout ei ole ainoa mahdollisuus järjestää 

verkkokokouksia. Sovelluksia on useita mm. Skype, Anymeeting, AdobeConnect, Lync, 

GoToMeeting.  

https://plus.google.com/


Googlen Drivessa voit hallinnoida yhdessä 

verkostosi kanssa dokumentteja. Voit kirjoittaa 

dokumentin, jakaa sen haluamillesi henkilöille 

katsottavaksi, kommentoitavaksi tai muokattavaksi. 

Dokumenteille voi luoda kansion ja jakaa katselu- ja 

muokkausoikeudet tietylle ryhmälle.  Drive sopii 

hyvin vaikkapa yhdistyksen hallituksen 

dokumenttien tallennuspaikaksi tai yhdessä 

kirjoitettavien mielipiteiden, aloitteiden tms. 

työskentelyalustaksi. 

Google tarjoaa myös näppärän blogipalvelun, 

Bloggerin käyttöösi. Blogi voi toimia yhdistyksen 

toiminnan ’päiväkirjana’ ja esitellä näin yhdistyksen 

toimintaa muille, esimerkiksi potentiaalisille uusille 

jäsenille, yhteistyökumppaneille, sidosryhmille. 

Blogia kannattaa kirjoittaa säännöllisesti ja antaa 

sen lukijoille mahdollisuus kommentoida sisältöä. Kirjoitusvastuuta kannattaa myös 

jakaa, sillä vastuun jakaminen sitouttaa. Bloggerissa on mahdollisuus antaa 

kirjoitusoikeuksia usealle käyttäjälle. 

Blogit ovat erinomainen tapa pitää omaa asiaa esillä. Säännöllinen, asiallinen, ajatuksia 

herättävä, joskus raflaavakin ja kansantajuinen kirjoittaminen kommenttimahdollisuudella 

tarjoavat parhaassa tapauksessa hyvää julkisuutta ajetulle asialle. On huomattava, että 

blogin markkinointiin ja esilletuomiseen on varattava aikaa ja hyödynnettävä verkostoja. 

Blogia voi pitää myös yhdessä. Osa blogipalveluista (esim. Blogger) tarjoaa 

mahdollisuuden jakaa blogin ylläpitäjän oikeuksia usealle eri kirjoittajalle. Blogit tarjoavat 

oivallisen työskentelyalustan vaikuttamisesta kiinnostuneelle ryhmälle; blogiin voi 

kirjoittaa, muokata toisten kirjoituksia, jakaa linkkejä, videoita ja muuta yhteistä 

materiaalia.  

 

Yhteisöllisestä tiedonrakentelusta ja verkon mahdollisuuksien hyödyntämisestä 

puhuttaessa/kirjoittaessa ei voi ohittaa wikiä tai  wikipalveluita. Wiki on verkkosivusto, 

joka rakentuu ajatukselle siitä, että käyttäjät voivat muokata itse verkkosivustolle luotua 

materiaalia/tietoja. Wikipalvelut ovat palveluita, joissa käyttäjä voi perustaa oman 

wikisivuston. Wikipalvelut (esim. Wikia, Wikispaces tai purot.net) tarjoavat 

Koska teknologiset 
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http://www.skype.com/fi/


ominaisuuksineen mahdollisuuden keskusteluun ja yhteisölliseen tiedontuottamiseen. 

Wikipalveluita on käytetty muun muassa projektien hallinnoinnissa, koulutuksissa, 

tapahtumien ja tilaisuuksien 

suunnittelussa ja kotisivuna. 

Wikipalvelut tarjoavat 

mahdollisuuksia myös 

yhdistystoimintaan. 

Yksi mahdollisuus hahmottaa, 

jäsentää, ideoida ja suunnitella 

käsiteltäviä teemoja ja asioita on 

mielle- tai käsitekarttojen 

tekeminen. Käsitekarttaohjelmia on 

maksullisia ja maksuttomia. Itä-

Suomen yliopiston verkkosivulta 

löydät yhden listauksen 

käsitekarttaohjelmista kuvauksineen 

https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.ac

tion?pageId=16089695  

On huomattava, että useimmat 

esitellyt sovellukset tarjoavat 

linkitysmahdollisuuksia 

sovelluksesta toiseen, erilaisia 

upotusmahdollisuuksia tms. 

toiminnallisuuksia. Joissakin 

tilanteissa voi olla tärkeää tuoda 

omaa asiaa esille useiden eri 

sovellusten kautta eri 

kohderyhmille. Vaikka viestien 

kopioiminen ja lähettäminen 

eteenpäin sovelluksesta toiseen on 

teknisesti helppoa, kannattaa pohtia 

kohderyhmiä etukäteen ja muokata 

viestiä kiinnostavaksi heidän 

näkökulmastaan.   

 

 

Aina ei tarvitse kuitenkaan kirjauta 

sovelluksiin voidakseen 

työskennellä yhteisöllisesti 

verkossa. Anne Rongas on listannut 

blogissaan sovelluksia, joihin ei tarvitse 

luoda käyttäjätunnusta voidakseen 

työskennellä.  

Yksinkertaisimmillaan verkossa 

voidaan työstää kasvokkais- tai 

etätapaamisen muistioita TIEKEn 

tarjoamalla Etherpad-muistiolla. 

Työskentely perustuu sille, että yksi 

ryhmän jäsenistä aloittaa muistion 

kirjaamisen ja lähettää muistion 

verkko-osoitteen muiden tiedoksi. 

Ryhmän jäsenet voivat muokata 

muistiota samanaikaisesti tai ajasta 

riippumatta- eri henkilöiden muutokset 

tallentuvat näkyviin eri värillä. Näin 

muistio toimii esimerkiksi 

kokousmuistiona tai suunnittelun 

tukena ja havainnollistajana. 

 

https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=16089695
https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=16089695
http://opeblogi.blogspot.fi/2011/10/ilman-kirjautumista-somettelua.html
http://opeblogi.blogspot.fi/2011/10/ilman-kirjautumista-somettelua.html
http://muistio.tieke.fi/

