Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä
Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum

Sosiaalisen median palveluita - blogit
Mitä ovat blogit?
Verkkomaailmassa ja sosiaalisessa mediassa on nykyään helppo julkaista omia
tuotteitaan ja monenlaista sisältöä teksteistä kuviin ja videoihin. Perinteisten painettujen
tekstien rinnalle on tullut uusia julkaisumahdollisuuksia sosiaalisen median myötä,
mistä yhtenä esimerkkinä ovat blogit.
Blogi on internetissä toimiva julkaisualusta, joka koostuu aikajärjestyksessä olevista
artikkeleista, joista uusin artikkeli näkyy ylimpänä. Blogin lukijat voivat kommentoida
sisältöä ilman erillisiä käyttäjätunnuksia, jolloin kommentit näkyvät kunkin artikkelin
yhteydessä.
Blogit olivat aluksi yksittäisten henkilöiden henkilökohtaisia nettipäiväkirjoja, josta ne ovat
muuttuneet sisällöiltään hyvin monentyyppisiksi. Nykyään blogi voi olla kirjablogi, muotija lifestyleblogi, ammattilaisblogi, yritysblogi, mikroblogi tai harrastusblogi.
Myös monilla päättäjillä ja poliitikoilla on blogi, josta voi seurata vaikkapa asioiden ja
ratkaisujen taustoja.
Blogia voi kirjoittaa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Blogeja voidaan kirjoittaa myös
ansaitsemistarkoituksessa. Yritykset tiedottavat ja markkinoivat blogien kautta. Myös
esimerkiksi opetuksessa käytetään blogeja.
Jokaisella blogiartikkelilla on pysyvä verkko-osoite, jota voi helposti jakaa muille
käyttäjille. Blogit tarjoavat uutissyötteen (RSS-syöte), jolloin syötteen voi tilata erilaisiin
lukuohjelmiin. Uusimmat artikkelit voi lukea silloin suoraan lukuohjelmalla.
Blogit ovat vuorovaikutuksellisia ja niissä voi kommentoida toisia blogeja kirjoittamalla
samasta aiheesta tai kommentoimalla muiden kirjoittamia blogeja. Blogien ja niiden
kirjoittajien muodostamaa yhteisöä kutsutaan monesti blogistaniksi tai blogosfääriksi.

Maksuttomia blogi-palveluita
Kuka tahansa voi perustaa oman blogin käyttämällä verkosta löytyviä blogi-alustoja.
Suomenkielisiä blogi-alustoja ovat esimerkiksi
Wordpress (http://fi.wordpress.com/)
Blogger (www.blogger.com)
Vuodatus.net (http://www.vuodatus.net)
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Mikrobloggaus eroaa blogista siten, että kirjoitus voi olla enimmillään 140 merkin
pituinen. Mikrobloggaus on reaaliaikaisen viestinnän tapa eli asiasta kirjoitetaan
samoihin aikoihin kuin se on tapahtunut. Tunnetuin mikroblogipalvelu on Twitter (https://
twitter.com), johon viestejä voi kirjoittaa myös esim. mobiili-laitteella.

Mistä ja miten löytää kiinnostavia blogeja?
•

Blogihakemistoista, kuten Blogi-listalta tai Bloglovinista. (http://
www.bloglovin.com/fi).

•

Blogeja voi hakea hakukoneilla kuten Googlen blogihaulla, Technoratilla http://
technorati.com tai Icerocketilla http://www.icerocket.com/.

•

Blogeja voi hakea myös suoraan jonkin blogi-palvelun sivuilta
kuten esim. Wordpress.com tai Vuodatus.net

•

Niistä blogeista, joita luet ja seuraat.

Blogilista
http://www.blogilista.fi/

•
•
•

Blogihakemisto, joka listaa suomalaisia tai Suomeen liittyviä blogeja.
Blogeja voi hakea hakusanoilla tai selailemalla avainsanoja.
Esim. ylävalikosta valitaan Blogit. Sen jälkeen valitaan aiheesta Matkailu, matkat
ja avainsanaksi matkakertomus. Katsotaan viimeksi päivitetystä blogista uusin
kirjoitus, mahdolliset kommentit, tietoja kirjoittajasta, arkisto ja mitä blogeja kirjoittaja
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•
•

itse mahdollisesti saattaa seurata.
Blogihakemistoon on listattu myös suosituimmat ja luetuimmat blogit.
Palveluun on mahdollisuus rekisteröityä ja lisätä oma blogi.

Googlen-blogihaku
http://www.google.fi/blogsearch
•

Hakukoneen blogi-haulla voi etsiä blogeja eri aiheista samaan tapaan kuin
perinteisessä Google-haussa. Esim. perushaulla Finnish knit blogs löytyy
kattavasti neule-blogeja ja neulomiseen liittyviä linkkejä.

Voit myös tilata verkko- eli uutissyötteen (RSS-syötteet) sähköpostiisi tai
omalle aloitussivustolle, jolloin saat tiedon, kun uusi blogi-kirjoitus on julkaistu.

Lisämateriaalia ja ohjeita blogin perustamiseen:
Aalto, Tuija & Yoe Uusisaari Marylka: Nettielämää. Sosiaalisen median maailmat http://
www.nettielamaa.fi/Nettielamaa.html (2009)
Blogit ja oman blogin perustaminen
http://www.23asiaa.net/asiat/2009/blogit-ja-oman-blogin-perustaminen
Haasio, Ari: Mitä iloa internetistä? (2011)
Kalliala, Eija & Toikkainen, Tarmo; Sosiaalinen media opetuksessa. (2012)
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