Facebook-pikaopas
Mikä Facebook on?
Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä
ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä itseään kiinnostaviin ryhmiin.

Miten sitä käytetään?
Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu
noudattamalla seuraavia ohjeita.
1. Avaa käyttämäsi Internet-selain (esim. Mozilla Firefox, Google Chrome, jne.) tuplaklikkaamalla sen
kuvaketta tietokoneesi työpöydällä.
2. Kirjoita selaimen osoitepalkkiin www.facebook.com ja paina Enter.
3. Nyt selaimessasi pitäisi näkyä Facebookin etusivu (katso Kuva 1).

Kuva 1. Facebookin etusivu Google Chrome -selaimella.
4. Syötä etusivun oikealla puolella olevaan Rekisteröidy kohtaan kaikki vaadittavat tiedot (katso Kuva
2 alla) ja klikkaa vihreää Rekisteröidy-nappulaa.

1. Täytä ensin vaadittavat tiedot.

2. Klikkaa rekisteröidy.

Kuva 2. Esimerkki täytetystä rekisteröintilomakkeesta.
5. Klikattuasi rekisteröidy-painiketta aukeaa eteesi Kuvan 3 (alla) mukainen näkymä, jonka avulla voit
etsiä ystäviäsi, jotka ovat jo aikaisemmin rekisteröityneet Facebookiin ja lähettää heille
kaveripyyntöjä. Syöttämällä jonkin toisen palvelun (esim. Hotmail, Windows Live Messenger,
Skype) käyttäjätunnuksen ja salasanan kaverihakuun Facebook etsii kyseisestä tilistä tuttujesi
sähköpostiosoitteet ja täten voit lähettää heille kaveripyyntöjä.

Voit etsiä kavereita toisen
käyttämäsi palvelun
käyttäjätunnuksen avulla.

Kuva 3. Facebookin kaverihaku-toiminto.
Voit myös ohittaa tämän
vaiheen klikkaamalla tästä.

6. Mikäli haluat etsiä ystäviäsi kaverihaun avulla, syötä käyttämäsi palvelun käyttäjätunnus ja salasana
vaadittuun kohtaan ja seuraa Facebookin sinulle antamia ohjeita kaverihaun suorittamiseksi. Mikäli
et halua käyttää kaverihakua, vaan lisätä kaverit itsellesi myöhemmin klikkaa Ohita tämä vaihe.
7. Tämän jälkeen Facebook kysyy sinulta Kuvan 4 (alla) mukaisia tietoja. Näiden tietojen syöttäminen
auttaa ystävien löytämistä Facebookissa, mutta mikäli et halua julkaista niitä Facebookissa voit
myös painaa Ohita ja hypätä seuraavaan kohtaan.

Kuva 4. Facebook kysyy käyttäjältä tietoja koulutuksesta sekä työnantajasta.
8. Mikäli syötit äskeiseen kohtaan tietoja koulutuksestasi sekä työpaikastasi, Facebook ehdottaa
sinulle tässä vaiheessa mahdollisia henkilöitä, joita saatat tuntea. Voit lähettää tuntemillesi ihmisille
kaveripyynnön klikkaamalla +1 Lisää kaveriksi-nappulaa.
9. Viimeisenä kohtana on Profiilikuva, jossa voit lisätä käyttäjätiliisi kuvan itsestäsi. Voit joko ladata
kuvan tietokoneesi kovalevyltä klikkaamalla Lataa kuva tai mikäli tietokoneessasi on Web-kamera,
voit ottaa sillä kuvan itsestäsi klikkaamalla Ota kuva. Mikäli et halua lisätä itsestäsi kuvaa, voit
klikata Ohita.
10. Tämän jälkeen Facebook pyytää sinua vielä menemään sähköpostiisi ja varmistamaan käyttäjätilisi.
Tämä onnistuu yksinkertaisesti kirjautumalla rekisteröintilomakkeeseen syöttämääsi
sähköpostipalveluun (tässä tapauksessa siis erkki.esimerkki123@hotmail.com) ja klikkaamalla
Kuvan 5 (alla) mukaista linkkiä.

Klikkaa linkkiä suorittaaksesi
rekisteröityminen loppuun!

Kuva 5. Facebook on lähettänyt vahvistusviestin sähköpostiosoitteeseen erkki.esimerkki123@hotmail.com.
11. Klikattuasi vahvistusviestissä olevaa linkkiä, palaat takaisin Facebookiin ja saat ilmoituksen, että
käyttäjätilisi on vahvistettu. Klikkaa nyt vielä ylhäällä näkyvää käyttäjänimeäsi (tässä: Erkki
Esimerkki), jotta pääset siirtymään aikajanallesi.

Klikkaa tästä siirtyäksesi
henkilökohtaiselle
aikajanallesi.

Kuva 6. Käyttäjän Erkki Esimerkki seinä.

Aikajana
Katsotaan seuraavaksi tarkemmin aikajanaa ja sen ominaisuuksia (katso Kuva 7 alla).

Hakupalkin avulla voimme etsiä
Facebookista tuttujamme sekä
mielenkiintoisia asioita.

Voimme lisätä kuvan
käyttäjäprofiiliimme
tästä.

Klikkaamalla tästä saamme
lyhyen esittelyn profiilisivusta.
Kansi on taustakuva,
joka näkyy
profiilissamme (ei
pakollinen).

Klikkaamalla tästä
voimme päivittää
profiilimme tietoja.

Käyttäjä voi tehdä
tilapäivityksiä, jotka
näkyvät
julkisuusasetuksesta
riippuen vain hänen
ystävilleen tai myös
ulkopuolisille.
Aikajana näyttää käyttäjään liittyvät
tapahtumat alhaalta ylös kronologisessa
järjestyksessä.

Kuva 7. Käyttäjän Erkki Esimerkki aikajana.
Nyt kun olemme tutustuneet aikajanan toimintaan, voimme täydentää profiiliamme lisäämällä sinne
itsestämme kuvan sekä täydentämällä yleisiä tietoja itsestämme profiiliin.

Kuva 8. Päivitetty profiilimme.
Nyt profiilissamme on kuva meistä sekä hieman tietoa taustastamme.

Ystävien lisääminen
Voimme etsiä ystäviämme Facebookissa joko kirjoittamalla heidän nimensä ylhäällä olevaan hakulaatikkoon
tai lisäämällä heidät ”Ihmisiä, joita saatat tuntea”-kohdassa. Facebook ehdottaa sinulle kavereita sinne
syöttämiesi tietojen pohjalta (kotikaupunki, työpaikka, koulutus, jne.)
1. Etsitään ystäväämme Mattia syöttämälle hänen nimensä ylhäällä olevaan hakulaatikkoon. (Katso
kuva 9.)

Kuva 9. Kaverihaku.

2. Henkilöitä joiden nimi on ”Matti Meikäläinen” on Facebookissa monia, joten meidän täytyy valita
heistä oikea Matti, jonka tunnemme.
3. Klikattuamme etsittävän henkilön nimeä saavumme hänen profiilisivulleen (Kuva 10).

Kuva 10. Käyttäjän Matti Meikäläinen profiili.
4. Nyt voimme lähettää käyttäjälle kaveripyynnön klikkaamalla ”Lisää kaveriksi”-painiketta.
5. Matin täytyy vielä hyväksyä kaveripyyntömme Facebookissa, jotta kaverin lisäys onnistuu.

Tilapäivitykset
Facebookissa voi tehdä tilapäivityksiä, eli viestejä, jotka näkyvät ihmisille, jotka olemme lisänneet
kavereiksi. Päivityksen voi asettaa myös julkiseksi, jolloin se näkyy kaikille.
Voimme tehdä tilapäivityksen menemällä profiiliimme ja kirjoittamalla viestin ”Mitä mietit?”-laatikkoon.
(Katso Kuva 11)

Kirjoita tilapäivityksesi tähän laatikkoon.
Valitse julkisuusasetus

Ja klikkaa Julkaise!

Kuva 11. Tilapäivityksen kirjoittaminen.
Klikkaamalla ”Uutiset”-kohtaa vasemmassa palkissa pääset näkemään ystäviesi tilapäivitysten
muodostaman uutisvirran sekä kommentoimaan niitä tai tykkäämään niistä.

Kuva 12. Näet ystäviesi tilapäivitykset uutisvirrasta.
1. Voit tykätä uutisvirrassa olevasta tilapäivityksestä painamalla ”Tykkää”.
2. Voit kommentoida tilapäivitystä painamalla ”Kommentoi” ja kirjoittamalla kommenttikenttään
kommenttisi. Kun olet valmis, julkaise kommentti painamalla Enter-näppäintä.

3. Voit jakaa tilapäivityksen omalla aikajanallasi painamalla ”Jaa”. Tällöin tilapäivitys ilmestyy
aikajanallesi sekä ystäviesi uutisvirtaan.
Tämä pikaopas vain raapaisi Facebookin ihmeellisen maailman pintaa, mutta toivon mukaan pääset sillä
hyvään alkuun.

Hyödyllisiä linkkejä
http://www.facebook.com/help - Facebookin oma ohje- ja tukikeskus
http://www.webopas.net/facebook.html - Facebookista yleisesti
http://gallia.kajak.fi/opetusyhteistyo/kirjasto/Facebook.htm - Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston
laatima johdatus Facebookiin

