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Esityksen rakenne 

• Internetin roolista yhdistyksille, järjestöille ja liikkeille
• neljä toimintamallia
• esimerkkejä arkisesta kansalaistoiminnasta netissä

– NopolaNews, St. Albans, Porkkanamafia

• sosiaalinen media käytännössä



  

Lyhyesti puhujasta
• Kari A. Hintikka
• strateginen konsultointi, käytettävyyssuunnittelu sekä internet-

konseptointi mm. Akava, eri ministeriöitä, Etuovi.com, Finnkino, Grey, 
Helsingin kaupunki, Ilta-Sanomat, Insinööriliitto, Kauppalehti, 
Lääkäriliitto, ministeriöitä, Nokia, Sitra, Sonera, Tulikivi

• väitöskirjan valmistelu Jyväskylän yliopistossa: verkkovoima
• verkkotutkija ja tietokirjailija

– uusin teos: maksuton opas osallistumistaloudesta 2008 (TIEKE ry)
– edellinen teos: maksuton opas Web 2.0:sta 2007 (TIEKE ry)

• erityissasiantuntija heikoista signaaleista ja ennakoinnista
– SanomaWSOY, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.

• MikroBittin pitkäaikainen kolumnisti
• Porkkanamafian nettikoordinaattori



  

Internetin roolista
yhdistyksille, järjestöille ja liikkeille

• Martti Siisiäinen (2002) esittää 

• ”uusien tekniikoiden ja innovaatioiden mullistavan [yhdistysten] 
työintensiivisen mallin hallitsevan aseman”

• Verkkointensiivisessä mallissa voidaan toteuttaa toimintoja, 
mobilisoinnista itse toimintaan, pitkälti tietoverkkojen avulla ja 
huomattavasti kevyemmillä resursseille kuin perinteisellä toimintatavalla

• ”Internetistä itsessään on muodostunut niin väline, julkisuusareena ja 
organisoitumismuoto kuin kasvavassa määrin myös aktioiden 
tapahtumapaikka ja kohde” (vrt. Lappalainen 2005, Hintikka 2007).



  

Sosiaalisen median tarjoamia tyyppejä 
”hallinnolle”

• ”Hallinto” ei tarkoita tässä yhteydessä vain julkishallintoa vaan 
mitä tahansa organisaatiota, liiketta, yhdistystä tai järjestöä joka 
organisoi ja mobilisoi kansalaistoimintaa

• kuten Porkkanamafia -kuluttajaliike

• Mahdollistaja
• Informaationtarjoaja
• Osallistaja ja fasilitaattori
• Läsnäolo ja palvelutoiminta

• voidaan edustaa useita tyyppejä samanaikaisesti



  

1) Mahdollistaja (enabler)

• tarjotaan erilaisia alustoja, joihin kuntalaiset tuottavat sisällöt
• vrt. nuorisotalot, puistot, kaupunkitilat
• HS Oma kaupunki
• Tampereella Manse-tori ja muut keskustelufoorumit
• Helsingissä Albumit auki - kansalaisten arkistovalokuvia 

kaupunginosista
• mashupit: luontopolut, luonnon havainnointi, kulttuurikohteet

– käyttäjät lisäävät ja arvioivat kohteita karttaan, kuten Google Maps
– esim. tekstimerkintöjä, reittejä, valokuvia, videota, ääniä

• suuret suomalaisjärjestöt ml. puolueet aika pihalla nykymenosta
– Espoon ja Vantaan Vihreät tuottivat vaaliohjelman avoimella wikilla



  

2) Informaationtarjoaja

• tarjotaan erilaisia informaatiovirtoja, tietovirtoja ja rajapintoja
• lisäksi myös arkistot, kuten valokuvat
• niiden päälle kansalaiset voivat itse kehittää uusia sovelluksia, 

yhdistellä dataa ja kierrättää sitä

• otsikkosyötteet
• paikkatieto
• aikataulut, tietyöt, liikennejärjestelyt etc.
• esim. tilannehuone.fi

• organisoijan ja kansalaisten datan yhdistäminen?



  

3) Osallistaja ja fasilitaattori

• tarjotaan mahdollisuuden osallistua ja esittää näkemyksiään, myös 
tulevaisuudesta ja ympäristöstään

• tällä hetkellä järjestöjen suosituin malli netissä
– vastaa kyselyyn
– kirjoita mieli

• Otakantaa.fi

• osallistuvan ennakoinnin menetelmät
– PehmoGIS
– ennakointipörssi, kuten Pormestaripörssi
– TIEKEn Päättäjäindeksi

• vaikuttavuus: kuntalaisten toiminnalla oltava nähtävää vaikutusta



  

4) Läsnäolo ja palvelutoiminta

• Hallinto näkyy niissä sosiaalisen median ympäristöissä, ”missä ihmiset 
ovat”

• Hallinnon näkyvyys netissä? Facebook? Suomi24.fi?
• Blogit? Esim. UM:n Alexander Stubbin blogi

• markkinointiviestintä YouTubessa tai IRC-Galleriassa?

• HNK:n huumevalistusbussi nuorille Habbossa

• erityisesti nuoria ei välttämättä tavoita perinteisellä medialla
• vastaavasti jotkut voivat kokea tungetteluksi hallinnon ”vapaa-ajalla”

• hallinnon esiintyminen www-foorumeilla? Nimellä? Entä vapaalla?



  

Kansalaismedia

• OhmyNews
– etelä-korealainen verkkojulkaisu, jonka uutisista tavalliset kansalaiset 

tuottavat 80 prosenttia
– katsottiin ratkaisseen presidentinvaalien tuloksen 2002.

• Nopola News Kyyjärvellä - www.nopolanews.fi
– 1600 hengen kunnan oma verkkojulkaisu
– toimittajina 5 % kyyjärveläisistä
– käytännössä korvannut muut viestintäkanavat
– kyyjärveläiset kouluttavat toisiaan verkkomedian käyttöön
– kyyjärveläiset eivät kouluta netinkäyttöön vaan käyttämään Nopolaa 

selaimella
– Nopola News on luonut uudentyyppistä yhteisöllisyyttä

• m2hz Helsingissä
– 30 kansalaisjärjestön tv-kanava internetissä



  

Porkkanamafia aka Carrotmob Finland

• keksittiin Yhdysvalloissa kesällä 2008
• kuluttajaliike, joka ei vastusta mitään, vaan kilpailuttaa yhtiöitä, 

valitsee ympäristöystävällisimmän tarjouksen ja ostaa joukolla
• aloitti facebook -ryhmänä ja kokouksilla kerran viikossa



  

Porkkanamafia netissä 1/2

• Saitti ja blogi
– Oletussijainti eli porkkanamafia.fi, millä satunnainen googlaaja löytää 

porganat ja mitä käytetään oletusosoitteena viestitettäessä esimerkiksi 
massamedian kautta

• Wiki
– Sisällöntuotanto joukolla, kuten nimiehdotukset, tempausideat, pöytäkirjat, 

tempauskäsikirja etc.

• Facebook -ryhmä
– Keskeinen kanava kuluttajatietoisuuden tavoittamisessa. Sopii 

massaviestintään, mutta harvakseltaan esm kun tempauksen aika ja paikka 
ovat tiedossa

• Jaiku -kanava
– Mikrokanava ja aivoriihi. Vaatii kutsun, mutta järjestettävissä



  

Porkkanamafia netissä 2/2

• FriendFeed -huone
– Tehokas mielenkiintoisten linkkien hubi, sopii myös keskusteluun, mutta 

yleinen tietoisuus koko FriendFeedista vähäinen. Soveltuu aktiivisille 
porganoille.

• Delicious.com
– Tehokas sosiaalinen kirjanmerkkipalvelu, tagi 'porkkanamafia', vrt. 

FriendFeed

• Ning Porkkanamafia
– Verkottumisalusta mm. paikallis- ja aiheryhmille.

• Sähköposti porkkanamafia at gmail . com



  

St. Albansin kylä vastaan Tesco-
kauppajätti

• tuikitavallinen St. Albansin kylä Iso-Britanniassa alkoi vastustaa Tesco-
kauppajättiä internetissä

• kylä on säilynyt lähes muuttumattomana viktoriaanisen ajan 
alkutaipaleelta

• sinne haluttiin rakentaa kauppakeskus

• Kyläläiset pistävät hanttiin jakamalla tietoa suunnitelmasta mm.
– blogissaan eli verkkopäiväkirjassaan Google Bloggerissa
– sähköpostilistoilla
– Yahoo-ryhmissä
– Flickr-valokuvanjakopalvelulla
– podcastilla eli äänivirtoina NowPublic.comissa

• kauppakeskus rakennettiin, mutta huomattavasti myöhemmin ja 
pienempänä



  

Sosiaalisen median hyötyjä

• helppokäyttöisyys
• maksuttomuus
• käytettävyys kehittyy nopeammin kuin kaupallisissa sovelluksissa
• sovelluksissa keskitytään oleellisiin toimintoihin ja perusasioihin
• internet-yhteyden myötä käytettävissä kaikilta koneilta
• ei tarvita asennuksia, romppuja tai muuta, www-selain riittää
• palvelut hoitavat ylläpidon, käyttäjätilien hallinnan etc.



  

Erityyppisiä sovelluksia

• useimmat palvelut ovat samanaikaisesti monen käyttäjän muokattavissa
• suljettujakin ympäristöjä on, mutta lähtökohtaisesti sisällöntuotanto on avointa, 

keskeneräisenäkin

• wiki-tekniikka kuten Wikispaces, Mediawiki
• blogit eli verkkopäiväkirjat, kuten Vuodatus
• sosiaaliset kirjanmerkit, kuten Delicious
• ajankasaiset keskustelukanavat (pöytäkone, kannettava ja mobiili), kuten Jaiku
• sosiaaliset verkostot ja työryhmät, kuten Ning
• ryhmätoimisto-ohjelmat, kuten Google Docs
• mindmap-jäsennystyökalut, kuten Mind42
• RSS-otsikkosyötteet
• verkkotyöpöytä informaation koostamiseen, kuten Netvibes



  

Kiitos!

Kari A. Hintikka

kari . hintikka ät gmail. com

ubiq.jaiku.com

kah.fi
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